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S.0. 72/2022 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

ORDEM DO DIA PARA A 72 (SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA A 

REALIZAR-SE NO DIA 3 DE NOVEMBRO DE 2022.  

VOTAÇÃO ÚNICA 

1 - Projeto de Decreto Legislativo n2  97/2022, do Edil Luis Santos Pereira Filho, dispõe 

sobre a concessão de Título de Cidadão Emérito ao Ilustríssimo Senhor "FÁBIO 

150 LAN 1" 

2 - Projeto de Decreto Legislativo n2  98/2022, do Edil Dylan Roberto Viana Dantas, 

dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Sorocabano ao Ilustríssimo Senhor "JOSÉ 

LUIZ PINTO". 

3 - Projeto de Decreto Legislativo n2  99/2022, do Edil Dylan Roberto Viana Dantas, 

dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Emérito ao Ilustríssimo Senhor 

"EMERSON 'GUEGO' MARTINS". 

4 - Projeto de Decreto Legislativo 0 100/2022, do Edil Luis Santos Pereira Filho, dispõe 

sobre a concessão da Comenda de Mérito em Educação à Ilustríssima Professora 

"MARIA ZULEIDE MADEIRO". 

22 DISCUSSÃO 

1 - Projeto de Emenda à Lei Orgânica n2  10/2022, de 1/3 da Câmara Municipal, altera a 

redação do caput do art. 8° da Lei Orgânica do Município e dá outras providências. 

(Sobre a composição da Câmara Municipal de Sorocaba) 

2 - Projeto de Resolução n2  25/2022, da Mesa da Câmara Municipal, dispõe sobre a 

fixação do subsídio de Vereadores para a 192  Legislatura 2025/2028, nos termos dos 

artigos 28, 29, 30 e 34, inciso III, da Lei Orgânica do Município e do artigo 29, inciso VI, 

alínea 'f, da Constituição Federal, e dá outras providências. 

3 - Projeto de Lei n2  318/2022, do Edil Cristiano Anunciação dos Passos, institui o 

"Encontro Amigo Pet" e insere o evento no calendário oficial do município de Sorocaba 

e dá outras providências. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 31 DE OUTUBRO DE 2022. 



Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 
Emérito ao Ilustríssimo Senhor "Fábio Isolani". 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Emérito ao 
Ilustríssimo Senhor "Fábio Isolani", pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. 

Art. 2° As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto 
Legislativo correrão à conta de verba orçamentária própria. 

Art. 30  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 	 a 
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JUSTIFICATIVA: 

O homenageado Fábio Isolani nasceu em Sorocaba no dia 03 de 
novembro de 1965, filho de José Carlos Isolani e Cleide Boschetti Isolani. 

Proveniente de uma famíliá tradicional católica, Fábio cresceu em 
uma ambiente Cristão e acolhedor, com os valores de respeito, moral e temor a Deus 
como pilar de sua educação. 

Durante a infância e adolescência, sempre foi muito dedicado ao 
estudo, pois sua responsabilidade era demasiadamente grande para um jovem estudante, 
pois sua mãe era a professora, ou seja, precisava dar exemplo. Concluiu o estudo 
fundamental na E. E Genésio Machado, no tradicional bairro da vila Santana, em 1979. 

Em 1980, ingressou no Colégio Técnico Industrial prof Rubens 
de Faria e Souza, através da prova de acesso e cursou Eletrotécnica, onde formou-se em 
1983, neste mesmo ano, prestou vestibular e ingressou no curso de Engenharia Elétrica 
na Faculdade de Engenharia de Sorocaba - FACENS. 

Durante a faculdade e os estudos que lhe demandavam muito 
esforço e dedicação, contudo, com a ajuda do grande incentivador, e segundo o próprio 
homenageado fez questão de frisar "melhor amigo", seu pai, começou a empreender, 
abriu um Lava Rápido, pois era necessário um dinheiro para ajudar a família e 
consequentemente ajudar nos estudos, paralelamente também dava aulas particulares de 
matemática. 

11 

Em 1989, formou-se no referido curso e iniciou sua carreira 
trabalhando na MPE - Montagens e Projetos Especiais, no Aeroporto internacional de 
Guarulhos, em 1991, transferiu-se para a ALCOA, onde galgou com sucesso todas às 
oportunidades de crescimento interno na empresa até se tornar gerente de engenharia 
Senior, em 1996. 

Em 1997, partiu para um desafio maior, e empreender foi a 
solução novamente e, abriu sua primeira empresa em solo sorocabano, empresa que 
tinha a finalidade de operar na área de execução de projetos industriais para diversos 
segmentos da industria, com muito sucesso, abriu às portas do mercado de trabalho para 
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muitos sorocabanos, inclusive, oportunidade de primeiro emprego para os mais jovens e 
estudantes, pois, conhecia bem as dificuldades dos estudantes de ingressar no mercado 
de trabalho. 

Casou-se com Selma Santos Isolani, e com a ajuda fundamental 
da esposa, que exerceu papel importantíssimo para enfrentar momentos difíceis, no 
tocante ao lado pessoal e profissional. 

Em 2004, converteu-se em uma Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus Ministério do Belém, por intermédio do grande amigo, irmão e segundo pai José 
Soares Sobrinho, pessoa fundamental em sua conversão. 

Em 2012, identificou-se com o trabalho missionário e, com um 
grande grupo de pastores, viajou até à China para desempenhar o trabalho de propagar a 
palavra de Salvação no país asiático. 

Em 2013, foi convidado a participar de uma reunião do Campo 
40 Gidees Internacionais de Sorocaba, desde então, segue seu trabalho missionário em 
paralelo com vida de empresário e empreendedor, tem alcançado muitas vidas que 
necessitam de salvação através da palavra de Deus. 

Por todo brilhante exemplo de dedicação ao município e sua 
carreira ministerial, hoje através deste título, temos a oportunidade de prestar nossos 
reconhecimentos e de homenagear "Fábio Isolani", acolhendo-o como Cidadão Emérito. 

Para tanto, conto com a acolhida dos Senhores Vereadores desta 

Casa. 

S/S., 14 de outubro de 2.022. 
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EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PDL 97/2022 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do nobre 
Vereador Luis Santos Pereira Filho, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 
Emérito ao Ilustríssimo Senhor FÁBIO ISOLANI". 

A matéria é da competência da Câmara e não depende da sanção do 
Sr. Prefeito, nos termos do art. 87, § 31, inciso 1, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
in verbis: 

"Art. 87. A Câmara exerce a sua função legislativa através de Projetos de Lei, de 
Resolução, de Decreto Legislativo e Emenda à Lei Orgânica. 
(...) 
§ 30  Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de caráter político administrativo 
cujas matérias não dependem de sanção do Prefeito, entre as quais se incluem: 

- concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou 
homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços 
ao Município, ao Estado ou a Nação;" 

Ademais, a matéria está disciplinada na Resolução n° 241, de 26 de 
outubro de 1995, "Cria títulos honoríficos a serem concedidos e regulamenta a tramitação dos 
processos de concessão", merecendo destaque o disposto nos arts. 10  e 20, in verbis: 

"Art. 10  A Câmara Municipal de Sorocaba poderá conceder, por via de Decreto 
Legislativo, os seguintes títulos: "CIDADÃO SOROCABANO", "CIDADÃO 
BENEMÉRITO", e "CIDADÃO EMÉRITO", a serem concedidos a todas as pessoas 
de ambos os sexos, que se distinguirem pela sua ação nos diversos campos do saber 
ou das atividades humanas e que tenham atuado em benefício do município de 
Sorocaba. (Redação dada pela Resolução n° 463, de 24 de maio de 2018). 

§ 10  - O título de "CIDADÃO SOROCABANO", fica reservado às pessoas 
merecedoras deste título e que não sejam naturais de Sorocaba; 

§ 20  O título de "CIDADÃO BENEMÉRITO", fica reservado aos cidadãos 
sorocabanos ou portadores de título de "Cidadão Sorocabano'Ç e que se distinguam 
pelo auxilio material que de qualquer forma, possibilite o progresso sócio-econômico 
do Município; 

-90  O título de "CIDADÃO EMÉRITO" fjçe rervdo àquelas pessoas  
sorocabanas ou não, que tenham realmente, se distinguido em qualquer campo 
da atividade humana, de forma a ganhar notoriedade municipal, nacional ou 
internacional. (g.n.) 

Art. 2° As proposições que objetivem a concessão de Título de Cidadão Sorocabano, 
Cidadão Benemérito e Cidadão Emérito deverão conter, no mínimo, a assinatura da 
maioria absoluta dos membros da Câmara." (g. n) 
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Da leitura dos dispositivos acima transcritos, extraímos que para a 
concessão de Título de Cidadão Sorocabano, a proposição deverá conter, no mínimo, a 
assinatura da maioria absoluta dos membros da Câmara (art. 20 ), bem como é necessário 
que o homenageado não seja natural de Sorocaba (10  do art. 10 ), e, ainda, que ele tenha 
atuado em benefício do município de Sorocaba (art. 10 , "caput"). 

Tais condições foram atendidas, conforme se verifica na justificativa 
assinada pelo nobre edil às fls. 03/04, a qual possui presunção juris tantum de veracidade 
(admite prova em contrário), bem como constatamos que a proposição foi subscrita por 12 
(doze) vereadores (fls. 02). 

Além disso, cabe mencionar ainda que, nos termos do parágrafo único 
do art. 164 do Regimento Interno da Câmara', cada Vereador poderá apresentar, no 
máximo, 08 (oito) projetos de decreto legislativo, por ano, referente à concessão de título 
de cidadão honorário. No caso em tela, o Autor desta Proposição está apresentando o seu 
6° projeto de decreto legislativo para a concessão dessa homenagem, neste ano. 

Dessa forma, nada a opor sob o aspecto legal da proposição, 
ressaltando-se que a sua aprovação dependerá do voto favorável da maioria absoluta  dos 
membros da Câmara, nos termos do disposto no art. 163, inciso VIII do Regimento Interno2. 

É o parecer. 

Sorocaba, 20 de outubro de 2022. 

1Art. 164 ( ... ) 
Parágrafo único. Cada Vereador poderá apresentar, no máximo. 08 (oito) projetos de decreto legislativo, por ano, referente á concessão de titulo de 
cidadão honorário. (Redação dada pela Resolução n. 334. de 28 de agosto de 2008) 

2 "Art. 163. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguintes matérias: 
(...) 
VIII - concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem." 



utiibro de 2022. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: o Projeto de Decreto Legislativo n° 97/2022 de autoria do Nobre 
Vereador Luis Santos Pereira Filho, que "Dispõe sobre a concessão de Título de 
Cidadão Emérito ao Ilustríssimo Senhor "Fábio lsolani". 

Conforme o Art. 51 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Sorocaba, indico para Relator deste Projeto o Nobre Vereador 
Cristiano Anunciação dos Passos, que deverá observar o § 11  devendo emitir 
seu parecer conforme os § § 20  e 30  do mesmo artigo. 

LUISTÔPEEIRA FILHO 
Presidente da Comissão 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO  DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
RELATOR: Cristiano Anunciação dos Passos 
PDL 9712022 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Nobre 

Vereador Luis Santos Pereira Filho, que "Dispõe sobre a concessão de Título de 
Cidadão Emérito ao Ilustríssimo Senhor 'Fábio Isolani". 

De início, a proposição foi encaminhada ao Jurídico, para exame da 

matéria quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer 
favorável  ao projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta 

Comissão de Justiça para ser apreciada. 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que a matéria visa 

conceder homenagem e, como tal, está instruída com justificativa contendo 

biografia, como estipula o Art. 94, § 30  do Regimento Interno da Câmara (RIC). 

Ainda, o decreto legislativo, enquanto espécie normativa, e a matéria, 

título de cidadão honorário, estão previstos no § 31, inciso 1 do art. 87 do RIC e, 

ainda, mais especificamente no art. 11, §31  da Resolução n° 241, de 26 de 

outubro de 1995. 

Além disso, o Projeto de Decreto Legislativo constitui matéria de 

caráter político-administrativo típica desta Edilidade, bem como observa o devido 

processo legislativo, conforme o art. 35, VI e Art. 48 da Lei Orgânica Municipal 

como matéria de competência exclusiva da Câmara e que, como tal, prescinde 

da sanção ou veto do Executivo, 

Ademais, nota-se que a presente proposição se encontra dentro dos 

limites quantitativos prescritos anualmente para cada Edil (RIC, Art. 164, 

Parágrafo único). 

Ante o exposto, nada a opor  sob o aspecto legal, ressaltando-se que 

a aprovação deste dependerá do voto favorável da maioria absoluta  dos 

Vereadores, nos termos do art. art. 40, §21, '8' da LOMS. 

S/C., 24 de outubro de 2022. 

/ 
JOAO DONIZETI SILVESTRE CRISTIN&-ANtNCIAÇAO DOS PASSOS 

Membrô 
	

Relator 



Art. 22 As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto 

Legislativo correrão à conta de verba orçamentária própria. 

Art. 32 E 

publicação. 

eto Legislativo entra -em vigor na data de sua 

5/5., 12 de 5 tubro de 2022. 

Dylan Ro eito Viana Dantas 
Vereador 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 98/zo/~Ai 

Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 
Sorocabano ao Ilustríssimo Senhor "JOSÉ LUIZ PINTO". 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 12 Fica concedido o Título de Cidadão Sorocabano ao 

Ilustríssimo Senhor "JOSÉ LUIZ PINTO", pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. 
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JUSTIFICATIVA: 

JOSÉ LUIZ PINTO, nascido na cidade de São Paulo em 25 de 

agosto de 1973, é um dos veteranos que recebeu o nobre "Título Comendador 

Veteranos da Força Aérea Brasileira". Mudou-se para Sorocaba em 1998. É bacharel 

em Direito, em Serviços Sociais, em Teologia e Educação. 

Serve hoje como Pastor Capelão e atua como radialista na 

Rádio Cultural FM - Programa Viva Legal Cidadão, e ainda é servidor na Secretaria de 

Justiça e Defesa da Cidadania do Governo de Estado de São Paulo. 

Peço aos nobres pares que aprovem a homenagem proposta 

em reconhecimento a esse profissional que adotou Sorocaba como sua cidade e aqui 

trabalha e disponibiliza o vasto conhecimento adquirido ao longo da brilhante carreira. 

5/5., 12 de outubro de 2022. 

Dylan Roberto Viana Dantas 
Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EXMO. SR. PRESIDENTE E ILMA. SECRETÁRIA LEGISLATIVA 	PDL 098/2022 

A autoria da proposição é do Nobre Vereador Dylan Roberto Viana Dantas. 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, encaminhado para análise, que "Dispõe 

sobre a concessão de Título de Cidadão Sorocabano ao ilustríssimo Senhor "JOSÉ LUIZ 

PINTO". 

Destaca-se que este Projeto de Decreto Legislativo encontra respaldo em nosso 

ordenamento,  com base nos fundamentos que se seguem: 

Este PDL visa conceder honraria, nos seguintes termos: 

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Sorocabano ao Ilustríssimo Senhor "JOSÉ 
LUIZ PINTO", pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. 

Art. 20  As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto Legislativo correrão à 
conta de verba orçamentária própria. 

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Sobre a matéria que versa este PDL, estabelece o RIC: 

Art. 87 - A Câmara exerce a sua função legislativa através de Projetos de Lei, de 
Resolução, de Decreto Legislativo e Emenda à Lei Orgânica. 
(...) 
§ 30 - Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de caráter político 
administrativo cujas matérias não dependem de sanção do Prefeito, entre as quais 
se incluem: 
1 - concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou 
homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços 
ao Município, ao Estado ou a Nação; (g.n.) 

Disciplina o RJC, que os Decretos Legislativos que proponham homenagem, deverão 

ser acompanhados de justificativa contendo biografia (fi. 03): 

Art. 94. Os projetos deverão ser: 

1 
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§ 30 Os projetos de lei e de decretos legislativos que proponham homenagem a 
pessoa deverão ser acompanhados de justificativas contendo sua respectiva 
biografia [ ... ]: (g.n.) 

Ademais, a matéria versada neste PDL, qual seja, a concessão de Título de Cidadão, 

está devidamente regulamentada na Resolução n° 241, de 26 de outubro de 1995: 

Art. 1° A Câmara Municipal de Sorocaba poderá conceder, por via de Decreto 
Legislativo, os seguintes títulos: "CIDADÃO SOROCABANO", "CIDADÃO 
BENEMÉRITO", e "CIDADÃO EMÉRITO", a serem concedidos a todas as pessoas 
de ambos os sexos, que se distinguirem pela sua ação nos diversos campos do saber 
ou das atividades humanas e que tenham atuado em beneficio do município de 
Sorocaba. (Redação dada pela Resolução n° 463, de 24 de maio de 2018). 
§ 10  - O título de "CIDADÃO SOROCABANO", fica reservado às pessoas 
merecedoras deste título e que não sejam naturais de Sorocaba; 
§ 2° O título de "CIDADÃO BENEMÉRITO", fica reservado aos cidadãos 

sorocabanos ou portadores de título de "Cidadão Sorocabano", e que se distinguam 
pelo auxílio material que de qualquer forma, possibilite o progresso sócio-econômico 
do Município: 
§ 31  O título de "CIDADÃO EMÉRITO" fica reservado àquelas pessoas sorocabanas 
ou não, que tenham realmente, se distinguido em qualquer campo da atividade 
humana, de forma a ganhar notoriedade municipal, nacional ou internacional. 

Art. 2° As proposições que objetivem a concessão de Título de Cidadão Sorocabano, 
Cidadão Benemérito e Cidadão Emérito deverão conter, no mínimo, a assinatura 
da maioria absoluta dos membros da Câmara. (g.n) 

Formalmente, cabe destacar que a proposição conta com a assinatura da maioria 

absoluta dos membros da Câmara, preenchendo o requisito legal  (art. 2° supra). 

Ademais, o PDL em exame observa a exigência da Resolução n° 463, que, alterando a 

redação do art. 1° da Resolução n°241, passou a exigir para a concessão dos títulos de "Cidadão 

Sorocabano", "Cidadão Benemérito", e "Cidadão Emérito", que a pessoa tenha atuado em  

beneficio do município de Sorocaba, o que restou comprovado na justificativa de fl. 03, 

conforme declaração expressa do autor, que possui presunção juris tantum de veracidade 

(admite prova em contrário). 

Diz ainda, o parágrafo único do art. 164 do RIC, que cada Vereador poderá apresentar, 

no máximo, 08 (oito) projetos de decreto legislativo, por ano, referente à concessão de 

2 
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título de cidadão honorário. No caso em tela, o Autor desta Proposição está apresentando o 

seu 70  projeto de decreto legislativo para a concessão deste tipo de homenagem, neste ano. 

Por fim, ressalta-se que a aprovação da matéria dependerá do voto favorável da maioria 

absoluta  dos membros da Câmara, nos termos do disposto no art. 163, inciso VIII do 

Regimento Interno e do art. 40, § 2°, item '8', da Lei Orgânica do Município de Sorocaba. 

Ante o exposto, nada a opor. 

Sorocaba, 20 de outubro de 2022. 

LUCAS DALMAZO DOMINGUES 
Diretor de Divisão de Assuntos Jurídicos 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: o Projeto de Decreto Legislativo n° 98/2022 de autoria do Nobre 
Vereador Dylan Roberto Viana Dantas, que "Dispõe sobre a concessão de Título de 
Cidadão Sorocabano ao Ilustríssimo Senhor "JOSÉ LUIZ PINTO". 

Conforme o Art. 51 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Sorocaba, indico para Relator deste Projeto o Nobre Vereador 
João Donizeti Silvestre, que deverá observar o § 10  devendo emitir seu 
parecer conforme os § § 21  e 30  do mesmo artigo. 

SIC., 24 doi(itubro de 2022. 

LUIS SANTOS PEREIRA FILHO 
Presidente dia Comissão 



IRA FILHO 
residente 

Ô'ANUNCIAÇÃO DOS PASSOS 	JOÃO DONiZETILVESTRE 
Membro 	 Relator 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
RELATOR: Vereador João Donizeti Silvestre 
PDL 98/2022 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Nobre 

Vereador Dylan Roberto Viana Dantas, que "Dispõe sobre a concessão de Título 
de Cidadão Sorocabano ao Ilustríssimo Senhor 'José Luiz Pinto". 

De início, a proposição foi encaminhada ao Jurídico, para exame da 

matéria quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou Parecer 

favorável  ao projeto. 

Vem, agora, a esta Comissão de Justiça para ser apreciada. 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que a matéria visa 

conceder homenagem e, como tal, está instruída com justificativa contendo 

biografia, como estipula o Art. 94, § 31  do Regimento Interno da Câmara (RIC). 

Ainda, o decreto legislativo, enquanto espécie normativa, e a matéria, 

título de cidadão honorário, estão previstos no § 30, inciso 1 do art. 87 do RIC e, 

ainda, mais especificamente na Resolução n°241, de 1995. 

Além disso, o Projeto de Decreto Legislativo constitui matéria de 

caráter político-administrativo típica desta Edilidade, bem como observa o devido 

processo legislativo, conforme o art. 35, VI e Art. 48 da Lei Orgânica Municipal 

como matéria de competência exclusiva da Câmara e que, como tal, prescinde 

da sanção ou veto do Executivo. 

Ademais, nota-se que a presente proposição se encontra dentro dos 

limites quantitativos prescritos anualmente para cada Edil (RIC, Art. 164, 

Parágrafo único). 

Ante o exposto, nada a opor  sob o aspecto legal, ressaltando-se que 

a aprovação deste dependerá do voto favorável da maioria absoluta  dos 

Vereadores, nos termos do art. art. 40, §20, '8' da LOMS. 

S/C., 2/de outubro de 2022. 



publicação. 

S/S., 14 . - outubro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2  11 /2022 

Dispõe sobre a concessão do "Título de Cidadão 

Emérito" ao Ilustríssimo Sr. Emerson "Guego" Martins. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 12  Fica concedido o "Título de Cidadão Emérito" ao 

Ilustríssimo Sr. Emerson "Guego" Martins, pelos relevantes serviços prestados a 

comunidade Sorocabana. 

Art. 22  As despesas decorrente da #rovação deste D- -reto 

Legislativo correrão à conta de rçamentária pr.pria12 

Ar 32  Este DecretoI"o entra -' ":- • . data de sua 



CÂMARA  MUNICIPAL  DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

01) 

JUSTIFICATIVA: 

O Sr. Emerson "Guego" Martins dedicou 22 (vinte e dois) anos de sua 

vida ao esporte de Sorocaba. 

Considerando que o Sr. Emerson "Guego" Martins é fundador do 

Instituto J2, um projeto que oferece gratuitamente aulas de Jiu-Jitsu a cerca de 300 

crianças e adolescentes carentes de 5 a 15 anos de idade em Sorocaba. 

Nascido em 26/03/1976 na Santa Casa de misericórdia de Sorocaba SP. 

Filho de Lucinda leite Martins e José Alves Martins. E hoje casado com Helen Priscila 

Rosteliato Martins e pai da Stefany Rosteliato Martins e Esther Rosteliato Martins. 

Tendo vivido no bairro Vila Haro até 1989. E depois na Ilha Comprida/SP 

até 1997. Retornou a Sorocaba em 1998 voltando a morar no bairro Vila Haro. 

Hoje residente do bairro Mineirão e formado em educação física pela 

FEFISO (ACM) e sendo Faixa Preta 4°grau de Jiu-Jitsu. É o líder fundador da equipe: 

Guego BJJ Team, fundada em 2007. 

Coordenador do INSTITUTO J2, que mantém vários projetos sociais em 

parceria com igrejas na cidade de Sorocaba e região. Chegando a atender mais se 2 

mil crianças ao longo dos anos (https://guiame.com.br/amp/gospel/missoes-acao-

social/treinos-promovem-integracao-disciplina-e-equilibrio-por-intermedio-da-arte-

mrcial. html). 

Considerando que o projeto ajuda a tirar da rua essas crianças e 

adolescentes em risco social, devolvendo a elas a autoestima e promovendo a 

disciplina e o respeito à hierarquia e aos mais velhos. 



CÂMARA  MUNICIPAL DE S ORO CABA 

01( 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

  

E é por todas as expostas razões, é que o homenageado, Sr. Emerson 

"Guego" Martins, é merecedor de to grandiosa honraria pela sua brilhante trajetória 

esportista e pelo destaque de suas ações em benefício alheio em nosso município. 

S/S., 13 de outubro de 2022. 

Dylan Roberto Viana Dantas 
Vereador 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PDL 099/2021 

A presente Proposição é de autoria do Vereador 

Dylan Roberto Viana Damas. 

Trata-se de PDL que dispõe sobre a concessão de 

Título de Cidadão Emérito ao Ilustríssimo Senhor Emerson "Guego" Martins. 

Este Projeto de Decreto Legislativo encontra 

respaldo em nosso Direito Positivo,  neste diapasão passa-se a expor: 

Sobre a matéria que versa o PDL estabelece o RIC: 

Art. 87 - A Câmara exerce a sua função legislativa através de 

Projetos de Lei, de Resolução, de Decreto Legislativo e Emenda à 

Lei Orgânica. 

§ 3° - Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de caráter 

político administrativo cujas matérias não dependem de sanção do 

Prefeito, entre as quais se incluem: 

1- 	concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra 

honraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham 

prestado relevantes serviços ao Município, ao Estado ou a Nação; 

1 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

S E C .R E TA R 1. A. J U RÍ D 1 C A 

Disciplina o RIC que, nos Decretos Legislativos 

que proponham homenagem a pessoa deverão ser acompanhados de justificativa contendo 

sua respectiva biografia, in verbis: 

Art. 94. Os projetos deverão ser: 

§ 3° Os projetos de lei e de decretos legislativos que proponham 

homenagem a pessoa deverão ser acompanhados de justificativas 

contendo sua respectiva biografia e, em se tratando de denominação 

de vias, logradouros e próprios públicos, também deverão estar 

acompanhados de cópia de pelo menos um dos seguintes 

documentos que comprove o óbito do homenageado: (..) 

Dispõe, ainda, o Regimento da Câmara: 

Art. 163. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta  dos 

membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguintes 

matérias. (g.n.) 

VIII- concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra 

honraria ou homenagem. 

Encontra-se também na LOM: 

Art. 40. A discussão e a votação da matéria constante da Ordem do 

Dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta 

dos membros da Câmara. 

2 



CÂMARA MUNICIPAL DE S O RO CÁ. BA  
E S FADO DE SÃO 1>AULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

§ 2° - Dependerão do voto favorável da maioria absoluta  dos 

membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguintes 

matérias: (g.n.) 

8. concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra 

honraria ou homenagem. (Acrescido pela ELOM n° 24, de 06 de 

dezembro de 2007) 

Salienta-se então que, para aprovação deste PDL, 

depende do voto favorável de 11 membros da Câmara Municipal. 

Destaca-se que nos termos da Norma de Regência, 

as proposições que objetivem a concessão de Título de Cidadão Emérito, deverá conter, no 

mínimo, a assinatura da maioria absoluta dos membros da Câmara, tal requisito formal foi 

observado neste PDL, estabelece nos termos infra a Resolução que versa sobre tal assunto: 

RESOLUCÃO N°241, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995.  

Cria títulos honoríficos a serem concedidos e regulamenta a 

tramitação dos processos de concessão. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4/95 - DO EDIL JOÃO 

FRANCISCO DE ANDRADE 

A Câmara Municipal de Sorocaba aprova e eu promulgo a seguinte 

Resolução: 

Art. 1° A Câmara Municipal de Sorocaba poderá conceder, por via 

de Decreto Legislativo, os seguintes títulos: "CIDADÃO 

3 



CÂMARA M U N 1C1 PAi. DE S O RO CÁ BA 
1.-SIADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

SOROCA BANO", "CIDADÃO BENEMÉRITO" e "CIDADÃO 

EMÉRITO", a serem concedidos a todas as pessoas de ambos os 

sexos, que se distinguirem pela sua ação nos diversos campos do 

saber ou das atividades humanas e que tenham atuado em beneficio 

do município de Sorocaba. (Redação dada pela Resolução n°463, 

de 24 de maio de 2018) 

§ 1° - O título de "CIDADÃO SOROCA BANO ", fica reservado às 

pessoas merecedoras deste título e que não sejam naturais de 

Sorocaba; 

§ 2° O título de "CIDADÃO BENEMÉRITO ", fica reservado aos 

cidadãos sorocabanos ou portadores de título de "Cidadão 

Sorocabano ", e que se distinguam pelo auxílio material que de 

qualquer forma, possibilite o progresso sócio-econômico do 

Município; 

§ 3° O título de "CIDADÃO EMÉRITO" fica reservado àquelas 

pessoas sorocabanas ou não, que tenham realmente, se distinguido 

em qualquer campo da atividade humana, de forma a ganhar 

notoriedade municipal, nacional ou internacional. (Redação dada 

pela Resolução n° 242) 

Art. 2° As proposições que objetivem a concessão de Título de 

Cidadão Sorocabano, Cidadão Benemérito e Cidadão Emérito 

deverão conter, no mínimo, a assinatura da maioria absoluta dos 

membros da Câmara. (Redação dada pela Resolução n° 333) 

§ 1° - O projeto após tramitar pelas Comissões competentes, será 

incluido na ORDEM DO DIA, para votação, sem discussão. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA  JU RÍ D 1 CA 

Art. 2°-A Fica vedada a concessão de mais de um dos títulos 

honoríficos a que se refere o "caput" do art. ]'desta Resolução, a 

mesma pessoa. (Redação dada pela Resolução n° 39 7) 

Art. 3° As despesas decorrentes da execução da presente Resolução, 

correrão por conta de verba própria orçamentária. 

Art. 4° Esta Resolução entrará em vigor, na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário e as Resoluções anteriores 

que versam sobre este assunto. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 26 de outubro de 1995. 

JOSÉ FRANCISCO MAR TINEZ 

Presidente 

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Sorocaba, na data 

supra. 

ANDRÉ JOSÉ VALARELLI 

Secretário da Câmara 

Por fim salienta-se que o Regimento Interno da 

Câmara estabelece que cada Vereador poderá apresentar, no máximo, 08 (oito) projetos de 

decreto legislativo, por ano, referente à concessão de título de cidadão honorário (o Vereador 

Autor desta Proposição está apresentando o oitavo Decreto Legislativo, neste ano, visando 

a concessão de título de cidadão honorário), in verbis: 

RESOL UÇÃO N°322, DE 18 DE SETEMBRO DE 2007.  
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Sorocaba, 20 de outubro 2.022. 
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CÂMARA MUN ICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SOROCABA 

Art. 164. Dependerão do voto favorável de dois terços dos membros 

da Câmara: 

Parágrafo único. Cada Vereador poderá apresentar, no máximo, 

08 (oito) projetos de decreto legislativo, por ano, referente à 

concessão de título de cidadão honorário. (Redação dada pela 

Resolução n. 334, de 28 de agosto de 2008) 

Face a todo o exposto constata-se que este Projeto 

de Decreto Legislativo encontra guarida na Resolução n° 241, de 26 de outubro de 1995, 

bem como na Lei Orgânica do Município de Sorocaba e no Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Sorocaba, sendo flue, sob o aspecto jurídico, nada a opor. 

É o parecer. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
RELATOR: Luis Santos Pereira Filho 
PDL 99/2022 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Nobre 
Vereador Dylan Roberto Viana Dantas, que "Dispõe sobre a concessão de Título 
de Cidadão Emérito ao Ilustríssimo Senhor 'Emerson 'Guego' Martins". 

De início, a proposição foi encaminhada ao Jurídico, para exame da 
matéria quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer 
favorável  ao projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta 
Comissão de Justiça para ser apreciada. 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que a matéria visa 
conceder homenagem e, como tal, está instruída com justificativa contendo 
biografia, como estipula o Art. 94, § 30 do Regimento Interno da Câmara (RIC). 

Ainda, o decreto legislativo, enquanto espécie normativa, e a matéria, 
título de cidadão honorário, estão previstos no § 30, inciso 1 do art. 87 do RIC e, 
ainda, mais especificamente no art. 10, §30  da Resolução n° 241, de 26 de 
outubro de 1995. 

Além disso, o Projeto de Decreto Legislativo constitui matéria de 
caráter político-administrativo típica desta Edilidade, bem como observa o devido 
processo legislativo, conforme o art. 35, VI e Art. 48 da Lei Orgânica Municipal 
como matéria de competência exclusiva da Câmara e que, como tal, prescinde 
da sanção ou veto do Executivo, 

Ademais, nota-se que a presente proposição se encontra dentro dos 
limites quantitativos prescritos anualmente para cada Edil (RIC, Art. 164, 
Parágrafo único). 

Ante o exposto, nada a opor  sob o aspecto legal, ressaltando-se que 
a aprovação deste dependerá dp voto favorável da maioria absoluta  dos 
Vereadores, nos termos do art. arL 4. §2°, '8' da LOMS. 

S/C., 214 d outibrode-2O22. 

( 

1 	/ 
JOÃO DONIZETÍ SILVESTRE 

Membro 

( 
L'U4S-N\TOS PEREIRA FILHO 

Preidente-Relator 

CRIST-b6NO-fildUNCIAÇÃO DOS PASSOS 
Membro 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2  i00/2022 

Dispõe sobre a concessão da Comenda de Mérito em 
Educação à Ilustríssima Professora "MARIA ZULEIDE 

MADEIRO". 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 12  Fica concedida a Comenda de Mérito em Educação à 

Ilustríssima Professora "Maria Zuleide Madeiro", pelos relevantes serviços prestados a 

Sorocaba e por dedicar sua vida aos estudos e ao ensino. 

Art. 22  As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto 

Legislativo correrão à conta de verba orçamentária própria. 

Art. 32  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação. 

S/S., 20 de outubro de 2022. 

Pr. Luis tantos 
-Vereador 



CÂMARA MUNICIPAL  DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

JUSTIFICATIVA: 

A homenageada nasceu no Sítio Serrote Branco, distrito de São José de Princesa 
Isabel-PB, no dia 03 de agosto de 1952. Filha de Luiz Henriques dos Santos e Amélia 
Batista Madeiro, ambos agricultores, dificuldades e determinação construíram uma 
família com 25 filhos. 

Com muito sacrificio, todos tiveram oportunidade de iniciar os estudos na escola 
primária no distrito de São José, embora contrário ao que eles desejavam para os filhos, 
apenas Maria Zuleide Madeiro, deu continuidade aos estudos. 

Com muito trabalho e dificuldades financeiras, seus pais conseguiram mantê-la 
estudando no Grupo Escolar Gama e Melo, onde conclui o Curso Primário, atual Ensino 
Fundamental 1, e o Curso Ginasial, atual Fundamental II, no Ginásio Estadual Nossa 
Bom Conselho. 

Em 1968, mudaram-se de estado, saíram do Sítio Serrote Branco no Sertão da 
Paraíba para o Estado do Paraná, foi uma das melhores escolhas da família, embora à 
princípio, tenha sido muito complicado se adaptar ao novo estado. 

Em fevereiro de 1969, fazia-se necessário voltar a estudar, com extrema 
dificuldade, pois, não tinha escola a não ser de 1a  a 4a  série. 

Seu pai não queria que Maria ficasse sem estudar e conversando com pessoas 
da cidade de Itaguajé que ficava próximo ao sítio onde moravam, conheceu uma pessoa 
que a abrigou em casa, além de ajudá-la a encontrar um emprego na loja de tecidos que 
ela trabalhava, essa pessoa chamava-se Maria das Dores Guimarães 

Concluiu o Fundamental II, e foi lecionar na Fazenda Agua Grande, ia para a 
escola, de trator e ia dando carona para os alunos que encontrava pelo caminho. Fui 
professora de turmas multisseriadas e merendeira na hora do intervalo. 

Era um sonho se realizando, aos 17 anos eu já era "professora", apenas com o 
Ensino Fundamental, sem nenhuma didática, porém com muito amor pelo que eu fazia e 
muito me orgulhava da profissão. 

Mudou-se para Sorocaba e começou a trabalhar numa das mais conceituadas 
lojas de cosméticos de Sorocaba, O Bazar BelaKaty. Pouco menos de um ano seus pais 
já estavam também morando na cidade. 

Aqui casou e constitui família, mas divorciou-se mais tarde, tem uma filha 
fruto deste relacionamento, Danielle Cardoso Marques e um neto, Yuri Cardoso 
Marques. 

Fez o curso de Magistério na OSE em Sorocaba, e como aluna bolsista foi 
trabalhar como auxiliar de classe, ao terminar o curso, fui contratada Pelo Colégio 
Carlos Rene Pg para trabalhar com as crianças com defasagem de aprendizagem e 
dificuldades de letramento. 

No ano seguinte começou a lecionar na escola Cooperativa COESO, após um 
ano a escola fechou, e foi indicada para trabalhar no Colégio Talentos, onde ministrava 
aulas, e ao mesmo tempo cursava Letras Português /Espanhol na UNISO. 

Paralelo ao trabalho em algumas escolas particulares, prestou concurso 
Estadual, passou, e foi efetiva na Escola Estadual Francisco Camargo César na Vila 
Helena, trabalhava concomitantemente na rede particular , rede estadual e EJA 
(Educação de Jovens e adultos) em Sorocaba. 



üis Saitos 

Vereadr 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Hoje, aposentada da rede particular, é professora readaptada na Sala de Leitura 
da PEI (Projeto Escola Integral), Francisco Camargo César, foi Alfabetizada com a 
Literatura de Cordel e conseguiu montar uma Cordelteca na Sala de Leitura com quase 
450 exemplares para despertar o gosto pelo cordel. 

Aos 70 anos, tem como Projeto abrir a nossa Cordelteca para alunos de outras 
escolas para que possam inserir no currículo as maravilhas da Literatura de Cordel. 

Pela sua dedicação e determinação, que resultaram em grande destaque como 
professora no município de Sorocaba, a Sra. Maria Zuleide Madeiro merece o 
reconhecimento de nossa comunidade, motivo pelo qual solicito o apoio dos Nobres 
Pares na outorga desta justa homenagem. 

1 

	

í 
VS., 20 de outubro de 2022. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EXMO. SR. PRESIDENTE E ILMA. SECRETÁRIA LEGISLATIVA 	PDL 100/2022 

A autoria da proposição é do Nobre Vereador Luis Santos Pereira Filho. 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, encaminhado para análise, que "Dispõe 

sobre a concessão da Comenda de Mérito em Educação à ilustríssima Professora "MARIA 

ZULEIDE MADEIRO" ". 

Este PDL visa conceder honraria, nos seguintes termos: 

Art. 1° Fica concedida a Comenda de Mérito em Educação à Ilustríssima Professora 
"MARIA ZULEIDE MADEIRO", pelos relevantes serviços prestados à Sorocaba e 
por dedicar sua vida aos estudos e ao ensino. 

Art. 2° As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto Legislativo correrão à 
conta de verba orçamentária própria. 

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Sobre a matéria que versa este PDL, estabelece o RIC: 

Art. 87 - A Câmara exerce a sua função legislativa através de Projetos de Lei, de 
Resolução, de Decreto Legislativo e Emenda à Lei Orgânica. (...) 
§ 30  - Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de caráter político 
administrativo cujas matérias não dependem de sanção do Prefeito, entre as quais 
se incluem: 

- concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou 
homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes 
serviços ao Município, ao Estado ou a Nação; (g.n.) 

Disciplina o RIC, que os Decretos Legislativos que proponham homenagem, deverão 

ser acompanhados de justificativa contendo sua respectiva biografia (fls. 03/04): 

Art. 94. Os projetos deverão ser: [ ... ] 
§ 30 Os projetos de lei e de decretos legislativos que proponham homenagem a 
pessoa dcverao ser acompanhados de justificativas contendo sua respectiva 
biografia [ ... }: (g.n.) 

Ademais, a matéria versada neste PDL está devidamente regulamentada no Decreto 

Legislativo n° 1.394, de 06 de agosto de 2015: 
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CÂMARA  MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1394, DE 06 DE AGOSTO DE 2015 

Art. 1° Fica instituída no âmbito do município de Sorocaba a Comenda de Mérito 
em Educação  "Bicentenário da Escola de Primeiras Letras", a ser concedida a 
cidadãs e cidadãos sorocabanos que se tornem referência social por relevantes 
serviços prestados no campo educação. 

Art. 2° A Comenda será proposta pela Câmara Municipal, na quantidade de urna 
por vereador e por ano  e sua concessão dependerá da aprQyaço,,..de  Projeto de 
Decreto Legislativo por. nq. mínimo  2/3 .(dois. te!:. os) dos membros do Legislativo. 
(g.n.) 

Parágrafo único. O Projeto de Decreto Legislativo propondo a concessão da Comenda 
deverá ser instruído por informações de atos e atitudes do homenageado ou da 
homenageada voltados a educação que justifiquem plenamente a concessão da 
honraria. 

Formalmente, destaca-se que em conformidade com a norma acima descrita, a 

Comenda de Mérito em Educação será concedida às personalidades sorocabanas que se tornem 

referência pelos relevantes serviços prestados no campo da educação, devendo o PDL de 

concessão ser instruído por informações de atos e atitudes do homenageado que justifiquem 

plenamente a concessão da honraria, o que se faz presente no PDL em exame. 

Sublinha-se ainda que a Comenda em questão será proposta pela Câmara Municipal, na 

quantidade uma homenagem por Vereador e por ano,  sendo que o Vereador Autor está 

propondo a sua primeira Comenda desta honraria neste ano. 

Por fim, ressalta-se que a aprovação da matéria dependerá do voto favorável de 2/3 

(dois terços), uma vez que pelo princípio da especialidade, deve se observar o quórum previsto 

em regra própria para a concessão desta homenagem, conforme art. 2°, caput, do Decreto 

Legislativo n° 1.394, de 2015. 

Ante o exposto, nada a opor. 

Sorocaba, 25 de outubro de 2022. 

LUCAS DALMZO DOMINGUES 
Diretor de Divisão de Assuntos Jurídicos 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: o Projeto de Decreto Legislativo n° 100/2022 de autoria do Nobre 
Vereador Luis Santos Pereira Filho, que "Dispõe sobre a concessão da Comenda 
de Mérito em Educação à Ilustríssima Professora "MARIA ZULEIDE MADEIRO". 

Conforme o Art. 51 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Sorocaba, indico para Relator deste Projeto o Nobre Vereador 
Cristiano Anunciação dos Passos, que deverá observar o § 1° devendo emitir 
seu parecer conforme os § § 20 e 31 do mesmo artigo. 

S/C., 31 dotubro de 2022. 

/1/ 
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LUIS SANTOS( PEREIRA FILHO 
Predente da Comissão 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
RELATOR: Cristiano Anunciação dos Passos 
PDL 100/2022 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Nobre 

Vereador Luis Santos Pereira Filho, que "Dispõe sobre a concessão da Comenda 

de Mérito em Educação à Ilustríssima Professora 'Maria ZULEIDE MADEIRO". 

De início, a proposição foi encaminhada ao Jurídico para exame 
da matéria quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer 
favorável  ao projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta 

Comissão de Justiça para ser apreciada. 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que a matéria 

visa conceder homenagem através de espécie normativa que está prevista no § 

31, inciso 1 do art. 87 do Regimento Interno da Câmara (RIC) constituindo matéria 

de caráter político administrativo típica desta Edilidade, bem como observa o 

devido processo legislativo, de acordo com os artigos 35, VI e 48 da Lei Orgânica 

Municipal, como matéria de competência exclusiva da Câmara e que, como tal, 

prescinde da sanção ou veto do Executivo, 

Ainda, a espécie de homenagem, Comenda de Mérito em 
Educação, está prevista pelo Decreto Legislativo n° 1394, de 06 de agosto de 

2015. 

Destarte, estando a presente proposição, conforme o Art. 20  do 

referenciado diploma legal, dentro dos limites quantitativos prescritos 

anualmente para cada Edil, nada a opor sob o aspecto legal,  ressaltando-se 

que a sua aprovação dependerá do voto favorável de 2/3 (dois terços)  dos 

membros da Câmara Municipal. 

S/C., 310 outubro de 2022. 

JOÃO DONIZETI SILVESTRE 
Membro 

CRISTIANO AN1NCIAÇÃO DOS PASSOS 
Relator 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

  

PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N° 10/2022 
Altera a redação do caput art. 81  da Lei Orgânica 
do Município e dá outras providências. 

A Mesa da Câmara Municipal de Sorocaba, nos termos do art. 36, 
da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte emenda: 

Art. l O capuz' do art. 8° da Lei Orgânica do Município passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8'A Câmara Municipal de Sorocaba será composta de 25 
(vinte e cinco) Vereadores, nos termos previstos no art. 29, inciso IV, alínea "j ", da 
Constituição Federal, 

Art. 2° As despesas com a execução da presente Emenda correrão 
por conta de verba orçamentária própria. 

Art. 3° Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 

S/S., 19 de outubro de 2022. 

PRESIDENTE: GERVINO CLÁUDIO GONÇA 

12  VICE-PRESIDENTE: LUIS SANTOS PEREIRA FILHO 	  

22  VICE-PRESIDENTE: FAUSTO SALVADOR PERES 

32 VICE-PRESIDENTE: CÍCERO JOÃO DA SILVA 

12 SECRETÁRIO: FABIO SIMOA MENDES DO CARMO LEITE 

22 SECRETÁRIO: JOÃO DONIZETI SILVESTRE 

32 SECRETÁRIO: ANTONIO CARLOS SILVANO JR 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

  

JUSTIFICATIVA: 

O presente Projeto de Emenda à Lei Orgânica de nosso Município visa 
alterar o estabelecimento do número de Vereadores de 20 para 25, com base no disposto na 
Constituição Federal. 

Com efeito, o art. 29 da Carta Magna assim prevê: 

"Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 
Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

1V-para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite 
máximo de: 	(Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional n'58, de 2009)  

j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 600.000 
(seiscentos mil) habitantes e de até 750.000 (setecentos cinquenta mil) habitantes; 	(Incluída 
pela Emenda Constituição Constitucional n°58, de 2009)" 

Conforme transcrito acima, o Município de Sorocaba detém a 
prerrogativa para possuir vinte e sete representantes no Poder Legislativo Municipal, regra essa 
estabelecida por emenda à Constituição Federal desde o ano de 2009. 

O número de vinte cadeiras à Câmara Municipal de Sorocaba foi definido 
em nossa Lei Orgânica há 18 anos, restando evidente que em aproximadamente duas décadas, a 
cidade cresceu e se desenvolveu, sendo imprescindível que sua representaf 	de junto a 
Parlamento também acompanhe essa evolução. 

É válido ressaltarmos que o número de cadeiras or 
o limite máximo estabelecido na Constituição Federal, qual seja, vi 

É oportuno frisarmos que que . on -. ?' Federal, quando dispôs a 

regra originária, fixou limites mínimos e máxi • e z é aixa p0. lacional. Com  o advento da 
Emenda Constitucional n° 58/2009, fica 	stabelecido som; te o quantitativo máximo de 
Vereadores aos Municípios pro.e 'enalmente ao número/de habitantes, em homenagem ao 
princípio da autonomia municpalconsagrado pela Carta da República de 1988. 	- 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

  

O crescimento de Sorocaba é claramente demonstrado pelos números. 

No ano de 2004, quando foi fixado o número de 20 Vereadores à Câmara, 
a população de Sorocaba estimada pelo IBGE era de 552.194 habitantes, ou seja, média de 27.610 
cidadãos por cada representante do Legislativo Municipal. 

Já em 2021, quando ocorreu o último levantamento oficial, o número era 
de 695.328 habitantes, resultando quase 35.000 munícipes para cada representante. 

Desta forma, é manifesta a imprescindibil idade de ocorrer uma 
adequação aos números atuais, observando-se que para manutenção da média aproximada de 
cidadãos por cada representante do Legislativo se mostra adequado o número de 25 Vereadores. 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos Nobres Colegas para 
adequarmos nossa Lei Orgânica à realidade hoje instalada, salientando que o número de cadeiras 
ora proposto somente poderá ser efetivado no ano de 2025, quando, certamente, a população terá 
aumentado consideravelmente. 

PRESIDENTE: GERVINO CLÁUDIO GONÇA 

12  VICE-PRESIDENTE: LUIS SANTOS PEREIRA FILHO 

22 VICE-PRESIDENTE: FAUSTO SALVADOR PERES 	 

32 VICE-PRESIDENTE: CÍCERO JOÃO DA SILVA 

12  SECRETÁRIO: FABIO SIMOA MENDES DO CARMO LEIT 

22  SECRETÁRIO: JOÃO DONIZETI S 

32 SECRETÁRIO: ANTONIO CARLOS SILVANO iR 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

vs 

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA 

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro, nos termos 

do artigo 16, inciso II, da Lei Complementar n° 101/00, que o presente gasto 

referente ao aumento de 20 para 25 Vereadores, que somente produzirá 

efeitos na Legislatura 2025/2028, dispõe de suficiente dotação e de firme e 

consistente suporte de caixa, conformando-se às orientações da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e da Lei do Plano Plurianual para 2022/2025, 

conforme estimativa do impacto orçamentário financeiro anexa, salientando 

que é do Poder Executivo a competência para executar o orçamento geral e 

administrar o caixa do Município. 

GER -bí 	'ilOGONÇALVES 
residente 



Sr. Gil Ramon Ferreira Porto 

Secretário de Administração 

Assunto - Solicitação de estudo preliminar de valores com a proposta de ampliação do número 

de Vereadores na 19@ Legislatura 2025/2028 de 20 (vinte) para 25 (vinte e cinco), para 

atendimento ao artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nesta data. 

Segue abaixo as premissas e metodologia de cálculo do custo anual do projeto: 

Ampliação de 5 (cinco) Vereadores: 

PREMISSAS E METODOLOGIA DE CÁLCULO - CUSTO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO DE AMPLIAÇÃO 

DE 5 VEREADORES PARA A 19' LEGISLATURA - 2025/2028 

Atual - R$ 

Subsídio Vereador 
	

11.838,14 

ESTIMATIVA DO AUMENTO DE CUSTO ANUAL 

Exercício Subsídio Mensal - R$ Total Subsídios - R$ Encargos - R$ Total Anual - R$ 

Exercício 2025 710.288,40 710.288.40 191.777.87 902.066,27 

Exercício 2026 710.288.40 710.288.40 191.777.87 902.066,27 

Exercício 2027 710.288.40 710.288.40 191.777.87 902.066,27 

Inclui cnação 13°  saláno sobre subeidioseoutros reflexos 

Estudo sobre limites legais deste Poder Legislativo: 

Valor do Subsídio do Deputado Estadual - R$ 25.322,25 (Certidão 33/2021 - Certidão 

Assembleia legislativa do estado de São Paulo - junho/2021); 
Maior Subsídio 75% do subsídio do Dep. Estadual CF/88 art. 29 - R$ 18.991,69 

Limite referente ao artigo 55, inciso 1, alínea A da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação a 
Receita Corrente Líquida (Limite 6%) nesta data: 

Período 22 Quadr/2022 12 Quadr/2022 32 Quadr/2021 

% Realizado 1,38 1,40 1,40 

% Recalculado 
após expansão 1,42 1,43 1,43 

Diante dos percentuais acima mencionados, a previsão é de atendimento ao limite 
estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Atenciosamente. 

Sorocaba, 19 do outubro de 2022. 

Marcelo F4"reira Malta 
Diretor de Divisão de Finanças 



PROTEGER E SERVIR 	GRATUITO 

CÂMARA MUNICIPAL SoP.ocA&. 
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PORTARIA N.° 001/2022 

(Dispõe sobre a publicação dos valores dos subsídios e das remunerações dos cargos e empregos 

públicos) 

052vu7.4o CoÁus:o 000çatuns, Presidente da CÂMARA Municipal. os S000CASA, no 

uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no § 60 do Art. 39 da Constituiçõo Federal e 

conforme a Instrução n.n 02/2008 Capitulo II, Seção 1, Art. 69. XVI. do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, publica os valores dos subsidias e das remunerações dos cargos e empregas públicos 

em 31 de dezembro de 2021: 
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Sorocaba. 03 de janeiro de 2022. 

0007700 CLÁUDIO GONÇALVES 
Presidente 

PORTARIA N.! 002/2022 
(Dispõe sobre designação) 

GERVINO CLAUDIO GONÇALVES, Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no um 
de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
Art. 19 Designar Andréa Cristiane Q,uevedo para exercer, em caráter de substituição e de acor 
do com o disposto no Artigo 49 da Lei n9  3.800 de 02 de dezembro de 1991, o cargo de Chefi 
de Gabinete, enquanto perdurar o afastamento de Denise Antunes Ferreira Barbosa, a parti 
de 03/01/2022. 
Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Sorocaba, 03 de janeiro de 2022. 
GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Presidente 

PORTARIA N.2  003/2022 
(Dispõe sobre designação) 

GERVINO CLAUDIO GONÇALVES, Presidente em exercício da CÂMARA MUNICIPAL DE SORO 
CARA, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
Art. 12  Designar Catia Cristina Mendes de Carvalho para exercer, em caráter de substituição 
de acordo com o disposto no Artigo 49 da Lei n9 3.800 de 02 de dezembro de 1991, o carg( 
de Diretor de Divisão de Expediente, enquanto perdurar o afastamento de Pedro Américo d 
Arruda, a partir de 03/01/2022. 
Art. 29  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Sorocaba, 03 de janeiro de 2022. 
GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Presidente 

PORTARIA N.2 004/2022 

(Dispõe sobre designação) 
GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES, Presidente em exercido da CÂMARA MUNICIPAL DE SORC 
CABA, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
Art. 19 Designar Laura Ribeiro Leite de Almeida para exercer, em Caráter de substituição e d 
acordo como disposto no Artigo 49 da Lei n9 3.800 de 02 de dezembro de 1991, o cargo de D 
retora de Divisão de Assuntos Internos, enquanto perdurar o afastamento de Juliano Ventur 
de Oliveira, a partir de 03/012022. 
Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Sorocaba, 03 de janeiro de 2022. 
GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Presidente 
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CN-SIFPM MUNICIPSO DE SOROCABA 
Poder Legislativo 

RELATORIO DE GESTAO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
Período de Referencia, SETEMBRO/2021 a AGOSTO/2022 

DESPESA COM PESSOAL 

DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES) 

SETEMBRO/2021 	OUTUBRO/2021 	NOVEMBRO/2021 	DEZEMBRO/2021 	JANEIRO/2022 	FEVEREIRO/2022 	MARC0/2022 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (0) 3.295.477,83 3.375.791,10 3.969.771,22 5.108.597,27 3.891.652.86 3.535.743,76 3.530.429,38 
Pessoal Ativo 3.187.494.30 3.259.915,45 3.857.841,62 4.996.667, 67 3.782.288,23 3. 4 29. 733, 23 3.424.418,85 
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis 2.634.762,18 2.700.099,96 3.312.937,49 3.969.013,75 3.168.818,84 2.846.676,95 2.830.984,66 

Obrigacoes Patronais 552.732,12 559.815,49 544.904,13 1.027.653, 92 613. 4 6 9, 39 583.056,28 593.434,19 
Beneficiou Previdenciarion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pessoal Inativo e Pensionistas 107.983,53 115.875,65 111.929,60 111.929,60 109.364,63 106.010,53 106.010,53 
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

Pensoes 107.983,53 115.875,65 111.929,60 111.929,60 109.364,63 106.010,53 106.010,53 
Outros Beneficiou Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao 
ou de contratacao de forma indireta (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DESPESAS MAO COMPUTARAS (II) 	(paragrafo 1 do artigo 19 da LRF) 5,00 0,00 0,00 0,00 -43.559,94 -43.559,94 -43.559,94 
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
Decorrentes de Decisao Judicial de período anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.559,94 -43.559,94 -43.559,94 
Vencimento dos agentes co,nunitarios de saude e dos agentes de combate 
as endemias 	(EC 12012022) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL 	(III) 	- 	(1-11) 	 3.295.477,83 	3.375.791,10 	3.969.771,22 	5.108.597,27 	3.935.212,80 	3.579.303,70 	3.573.989,32 

DESPESA COM PESSOAL 
ABRIL/2022 	MAIO/2022 

DESPESAS EXECUTADAS 

JUNHO/2022 

- LIQUIDADAS 

JULHO/2022 

(ULTIMOS 12 MESES) 

AGOSTO/2022 
TOTAL 

ULTIMOS 12 MESES 
(a) 

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR MAO 

PROCESSADOS 	(b) 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1) 4.851.500,86 3.770.773,84 3.861.207,69 4.178.379,52 3.782.340,71 47.151.746,04 0,00 

Pessoal Ativo 4.745.570,33 3.664.763,31 3.755.197,16 4.072.368,99 3.676.330,18 45.852.589,3 2 0,00 
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis 3.952.536,39 3.035.567,07 3.113.285,20 3.415.279,73 3.036.921,32 38.016.863,54 0,00 
Obrigacoes Patronais 793.033,94 629.196,24 641.911,96 657.089,26 639.408,86 7.835.705,78 0,00 
Benefícios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

Pessoal Inativo e Pensionistas 106.010,53 106.010,53 106.010,53 106.010.53 106.010,53 1.299.156,72 0,00 

Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pensaes 106.010,53 106.010,53 106.010,53 106.010,53 106.010,53 1.299.156,72 0,00 
Outros Beneficiou Previdenclarios 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao 
ou de contratacao de forma indireta (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 

DESPESAS MAO COMPUTARAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF) -47.942,07 -47.942,07 -47.942,07 -29.206,27 -47.942,07 -351.654,37 0,00 
Indenizacnes por Demissao e Incentivos a Demissao Volsntaria 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Decorrentes de Decisao Judicial de período anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 
Despesas de Exercícios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0,00 18.735,80 0,00 18.735,80 0,00 

Inativos e Pensionistas coo Recursos Vinculados -47.942,07 -47.942,07 -47.942,07 -47.942,07 -47.942,07 -370.390,17 0.00 
Vencimento dos agentes comuncitarios de saude e dos agentes de combate 
as endemias 	(CC 120/2022) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL 	(III) 	- 	(1-11) 	 4.899.522,93 	3.818.715,91 	3.909.149,76 	4.207.585,79 	3.830.282,76 	47.503.400,41 	 0.00 

o 
00 
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RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso 1, alínea a) 

MUNICIPIO DE SOROCABA 
Poder Legislativo 

RELATORIO DE GESTAO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

ORCAS4ENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
Período de Referencia: MAIO/2021 a ABRIL/2022 

COMAM 

R$ 1,00 

DESPOSA COM PESSOAL 
DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES) 

MAIO/2021 	JUNHO/2021 	1 	JULHO/2021 	AGOSTO/2021 	1 	SETEMBRO/2021 	1 	OUTUBRO/2021 	1 	NOVEMBRO/2021 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (0) 3.137.243,79 3.262.447,07 3.471.539,22 3.236.860,32 3.295.477.83 3.375.791,10 3.969.771,22 
Pessoal Ativo 3.025.314,19 3.150.517,47 3.359.609,62 3.124.930,72 3.187.494,30 3.259.915,45 3.857.841,62 
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis 2.481.136,74 2.588.103,64 2.806.999,85 2.576.960,92 2.634.762,18 2.700.099,96 3.312.937,49 
Obrigacoes Patronais 544.177,45 562.413,83 552.609,77 547.969, 80 552.732,12 559.815,49 544.904,13 
Benefícios Previdanciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

Pessoal Inativo e Pensionistas 111.929,60 111. 92 9, 60 111.929,60 111.929,60 107.983,53 115.875,65 111.929,60 
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pensoso 111.929,60 111.929.60 111.929,60 111.929,60 107.983,53 115.875,65 111.929,60 
Outros Benefícios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao 
ou de contratacaO de forma indireta )paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
DESPESAS MAO COMPUTADAS (II) 	(paragrafo 1 do artigo 19 da LRF) 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 
Indesizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Decorrestes de Decisao Judicial de período anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0,00 5,00 0.00 0.00 0,00 
Despesas de Exercícios Anteriores de penedo anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL 	(III) 	- 	(5-IS) 	 3.137.243,79 	3.262.447,07 	3.471.539,22 	3.236.860,32 	3.295.477,83 	3.375.791,10 	3.969.771,22 

DESPESA COM PESSOAL 
DEZEMBRO/2021 

DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS 

JANEIRO/2022 	FEVEREIRO/2022 	1 	MARCO/2022 

(ULTIMOS 12 MESES) 

TOTAL 	1 	INSCRITAS EM 
ABRIL/2022 	ULTIMOS 12 MESES 	RESTOS A PAGAR MAO 

(a) 	PROCESSADOS 	(b) 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1) 5.108.597,27 3.891.652,86 3. 535. 74 3. 76 3.530429,38 4.851.580,86 44.667.134,68 0,00 
Pessoal Ativo 4.996.667,67 3.782.288,23 3.429.733,23 3.424.418,85 4.745.570,33 43.344.301,68 0,00 
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis 3.969.013,75 3.168.818,84 2.846.676,95 2.630.984,66 3.952.536,39 35.869.031,37 0,00 
Obrigacoes Patronais 1.027.653.92 613.469,39 583.056,28 593.434,19 793.033,94 7.475.270,31 0,00 
Benefícios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pessoal Inativo e Pensionistas 111.929.60 109.364,63 106.010,53 106.010,53 106. 010. 53 1.322.833,00 0.00 
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pensoes 111.929.60 109.364,63 006.010,53 106.010,53 106.010,53 1.322.833,00 0,00 
Outros Benefícios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao 
ou de contratacao de forma icdi reta (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DESPESAS MAO COMPUTADAS (II) 	Iparagrafo 1 do artigo 19 da LRF) 0.00 -43.559,94 -43.559,94 -43.559,94 -47.942,07 -178,621,89 0,00 
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Decorrentes de Decisao Judicial de penedo anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Despesas de Exercidos Anteriores de período anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inativos e Pensionistas coe Recursos Vinculados 0.00 -43.559,94 -43.559,94 -43.559,94 -47.942,07 -178.621,89 0,00 

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL 	(III) 	(1-11) 	 5.108.597,27 	3.935.212,80 	3.579.303,70 	3.573.989,32 	4.899.522,93 	44.845.756,57 	 0,00 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO PARLAMENTAR 

DIVISÃO DE APOIO À MESA DIRETORA 

CERTIDÃO 

DP n9 33/2021 

Para efeito de fixação dos subsídios dos Vereadores das Câmaras dos municípios do 

Estado de São Paulo, CERTIFICO que, em conformidade com o disposto no § 22 do artigo 

27 da Constituição Federal e com base na Lei Estadual n2  16.090. de 8 de janeiro de 2016, 

alterada pela Lei Estadual n2  17.306, de 21 de dezembro de 2020, os atuais Deputados 

Estaduais à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo perceberam, no mês de JUNHO 

DE 2021, remuneração de R$ 25.322,25 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e 

vinte e cinco centavos). O referido é verdade. SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Departamento Parlamentar - 

Divisão de Apoio à Mesa Diretora, em 19  de julho de 2021, Eu, Ronaldo Gobo, Assessor 

Técnico, a digitei; e eu, Felipe S. Gomes, Gestor de Divisão, a conferi, subscrevo e dou fé. 

VISTO: José Carlos Gardonyi Carvalheiro, Diretor Parlamentar. 

Assinado de forma 
digital por RONALDO 
G08O32456722841 
Dados: 2021.07.01 
1 7:35:08 -0300 

Assinado de forma digital 
por FELIPE DOS SANTOS 

GOMES:09056330756 
Dados: 2021.07.01 
18:15:36  -0300 

Assinado de forma 
digital por JOSE 
CARLOS GARDONVI 
CARVALHEIRO 
Dados: 202 1.07.05 
17:16:11 -0300 



LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA 

Promulgação: 05/04/1990 O Tipo: Lei Orgânica Munic. 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA 

(Texto Completo) 

Promulgada em 5 de abril de 1990 

O POVO SOROCABANO, invocando a proteção de Deus e inspirado nos princípios 

constitucionais de assegurar a todos o exercício dos direitos individuais e sociais, por seus 

Vereadores à Câmara Municipal, promulga a seguinte 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA 

Título 1 

Disposições Preliminares 

Art, 12 O Município de Sorocaba, pessoa jurídica de direito público interno, é uma unidade 

territorial que integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, 

dotada de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa nos termos assegurados 

pela Constituição da República, pela Constituição do Estado e por esta Lei Orgânica. 

Art. 22 A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade. 

Art. 32  São símbolos do Município o Brasão, a Bandeira e o Hino, representativos de sua cultura 

e história, cujo uso será regulamentado por Lei. 

Título li 

Da Competência Municipal 

Art. 42  Compete ao Município: 

- legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, sem 

prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 



CÂMARA MUNICIPAL DE  SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EXMO. SR. PRESIDENTE E ILMA. SECRETÁRIA LEGISLATIVA 	PELOM 10/2022 

A autoria da proposição é de 1/3 do número de Vereadores. 

Trata-se de Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal que "Altera a redação do 

caput art. 8° da Lei Orgânica do Município e dá outras providências ". 

Este Proleto de Emenda à Lei Orgânica encontra respaldo em nosso ordenamento, 

com base nos fundamentos a seguir: 

Este PELOM altera o art. 8°, ampliando a composição de 20 para 25 Vereadores: 

Art. 1°  O caput do art. 8 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Ari. 8° A Cániara Municipal de Sorocaba será composta de 25 (vinte e cinco) 
Vereadores, nos termos previstos no art. 29, inciso IJ<,  alínea •J" da 
Constituição Federal. 

Art. 2° As despesas com a execução da presente Emenda correrão por conta de verba 
orçamentária própria. 

Art. 30  Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 

Com relação ao processo legislativo sobre Emendas a Lei Orgânica, dispõe a LOM: 

Art. 35. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: 
emenda à Lei Orgânica Municipal; 

Quanto aos aspectos formais, verifica-se que este PELOM observou o art. 36, 1, da 

LOM, sendo proposto por um terço, no mínimo, dos Vereadores: 

Art. 36. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta: 

- de um terço, no mínimo,  dos membros da Câmara Municipal; 

§ 11  * A proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em  
dois turnos  de discussão e votação, considerando-se aprovada quando obtiver, em 
ambos, dois terços  dos votos dos membros da Câmara. 

§ 20 - A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara 
com respectivo número de ordem. 

1 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

  

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

No aspecto material, a proposição visa alterar o número de parlamentares da Casa 

Legislativa, e está de acordo com os limites previstos pela Constituição Federal,  que em seu 

artigo 29, inciso IV, alínea "j ", prevê até 27 (vinte e sete) vereadores, para Município com mais 

de 600.000 (seiscentos mil) até 750.000 (setecentos cinquenta mil) habitantes: 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 
Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 58. de 2009)  

j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 600.000 (seiscentos mil) 
habitantes e de até 750.000 (setecentos cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela 
Emenda Constitucional n° 58, de 2009)  

Por seguinte, salienta-se que embora a cláusula de vigência da norma preveja a entrada 

em vigor na data de publicação, por óbvio, tal composição só poderá ser alterada a partir da 

próxima legislatura, respeitadas as regras e princípios democráticos e da anterioridade. 

Por último, destaca-se que a proposição acompanha a declaração do ordenador de 

despesa, bem como, estudo de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, nos termos 

exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e pela própria Carta Maior: 

LEI COMPLEMENTAR N° 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de: (Vide ADI 6357) 

- estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos dois subseqüentes; 
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Ari. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia 
de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e 
financeiro. (Incluído pela Emenda Constitucional n°95. de 2016)  

2 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA  
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ante o exposto, nada a opor  sob o aspecto legal da proposição, que dependerá de dois 

turnos de discussão e votação,  considerando-se aprovada  quando obtiver, em ambos, 2/3 dos 

votos dos membros da Câmara,  nos termos do previsto no §10  do art. 36 da LOM. 

Sorocaba-SP. 20 de outubro de 2022. 

ati A-- 
LLCAS DALAZO D'OMINGUES 

Diretor de Divisão de Assuntos Jurídicos 

3 



CÂMARA MUNICIPAL DE S ORO CABA
1. 1 

ES FADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: o Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 10/2022 de autoria de 1/3 dos 
membros da Câmara, que "Altera a redação do caput do art. 80  da Lei Orgânica do 
Município e dá outras providências. (Sobre a composição da Câmara Municipal de 
Sorocaba) ". 

Conforme o Art. 51 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Sorocaba, indico para Relator deste Projeto o Nobre Vereador 
João Donizeti Silvestre, que deverá observar o § 11  devendo emitir seu 
parecer conforme os § § 20 e 30  do mesmo artigo. 

S/C., 20\d oitqbro de 2022. 

LUIS SANTOS-PEREIRA FILHO 
Presidente da Comissão 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

  

ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
RELATOR: João Donizeti Silvestre 
PELOM N° 10/2022 

Trata-se de Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal, de 1/3 dos 
membros da Câmara, que "Altera a redação do caput art. 81  da Lei Orgânica do 
Município e dá outras providências. 

De início, a proposição foi encaminhada ao Jurídico para exame da matéria 
quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer favorável. 

Vem, agora, a esta Comissão de Justiça para ser apreciada. 

Procedendo à análise da proposição, formalmente verificamos que 
encontra fundamento no art. 36, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, sendo proposta 
por, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. 

Quanto ao aspecto material, também não encontramos impedimentos 
legais, uma vez que a proposta respeita o Princípio Democrático e da Anterioridade, 
e está de acordo com os limites fixados pelo art. 29, IV, "j", da Constituição 
Federal, cabendo aos parlamentares o mérito político da questão- 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que 
a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição 
do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 
IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 58, de 2009) 
j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 600.000 (seiscentos mil) 
habitantes e de até 750.000 (setecentos cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda 
Constitucional n° 58, de 2009) 

Por seguinte, notamos ainda a presença no processo legislativo da 
declaração do ordenador de despesas, bem como do estudo de estimativa de 
impacto orçamentário-financeiro, nos termos previstos pelo art. 16 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e 113, do ADCT, da Constituição Federal. 

Ante o exposto, nada a opor  sob o aspecto legal da proposição, 
destacando-se que a aprovação dependerá do voto favorável de 2/3 dos membros 
da Câmara, nos termos do previsto no §1° do art. 36 da Lei Orgânica Munic. • H
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S/C. eottubro de 2022. 

\ 	N \ 

CR 	N ANUNCIAÇÃO DOS PASSOS 
Membro 

JbÃcYDt'NIZETI SILVESTRE 
Relator 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO bE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E PARCERIAS 

RELATOR: JOÃO DONIZETI SILVESTRE 
SOBRE: Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal n° 10/2022 

De autoria da Mesa da Câmara, o projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 010/2022, 
objetiva "alterar a redação do caput do art. 8° da Lei Orgânica do Município e dá outras 
providências. (Sobre a composição da Câmara Municipal de Sorocaba) ". 

À Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias desta Casa de Leis 
compete, nos termos do inciso III, do Art. 43 do RI, exarar parecer nas proposições que 
criem ou aumentem despesas, nas de cunho orçamentário e em qualquer proposição que, 
mesmo que remotamente, de forma direta ou indireta, altere as finanças do Município: 

Art. 43 - A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias compete dar 
parecer: 

1 - sobre as proposições que criem ou aumentem despesas; 
II - sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária; 
III - sobre proposições referentes à matéria tributária, abertura de créditos, 
empréstimos públicos e outras que imediata ou remotamente, direta ou indiretamente, 
alterem as finanças do Município, acarretem responsabilidades para o erário municipal 
ou interessem ao crédito público. 
IV - examinar as demonstrações de contas mensais da Mesa, para colheita de elementos 
que julgue necessários para eventuais informações ao Plenário; (..) 

A soberania constitui poder absoluto da nação, ou seja, de supremacia interna e 
internacional (autodeterminação). No Brasil, que é um Estado Federado, a soberania 
nacional é da União, incumbindo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o 
exercício de parcela da soberania interna sem serem soberanos. 

No caso, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios receberam 
da Constituição (artigo 18) poderes administrativos, financeiros e políticos para o 
exercício de governo e administração próprios. A autonomia não é poder originário 
constitucional, mas prerrogativa política concedida e limitada pela Constituição da 
República. 

Hely Lopes Meirelles conceitua o Município sob três pontos de vista: Sociológico 
- O Município é o agrupamento de pessoas de um mesmo território, com interesses 
comuns e afetividade recíprocas, que se reúnem em sociedade para a satisfação de 
necessidades individuais e desempenho de atribuições coletivas de peculiar interesse 
local; Legal - O Município é pessoa jurídica de direito público interno (artigo 41, 
inciso III do Código Civil Brasileiro), dotado de capacidade civil para exercer direitos e 
contrair obrigações, além de responder por todos os atos de seus agentes (artigo 37, § 
60  da Constituição);Político - 0 Município é entidade estatal de terceiro grau na ordem 



~RA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

federativa, com atribuições próprias e governo autônomo, ligado ao Estado-membro 
por laços constitucionais indestrutíveis. 

Assim, dentro da prerrogativa conferida pela Constituição da República, o 
Município possui autonomia política, administrativa e financeira, observados os 
princípios delimitados por Hely Lopes Meireiles. Frise-se, ainda, a célebre frase 
proferida por Franco Montoro: "Ninguém vive na União ou no estado. As pessoas 
vivem no município". Essa é a importância de se valorizar o Município! 

Pois bem. Dentro da prerrogativa do Município de autogoverno, temos a eleição 
do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, nos ditames do artigo 29 da Constituição 
brasileira. O governo local exige governantes próprios eleitos pelos cidadãos locais, 
fomentando a democracia representativa e o contato mais direto com a população. 

A representatividade, portanto, é de maior importância para que exista um 
governo municipal verdadeiramente atuante e defensor dos anseios da população 
local. É nesse sentido, inclusive, que a Carta Constitucional trouxe os limites de 
parlamentares traçados pelo artigo 29, IV, da Constituição: 

Art. 29 [ ... ] IV -para a composição das Câmaras Municipais, será 
observado o limite máximo de: (Redação dada pela Emenda Constituição 
Constitucional n° 58, de 2009) 
a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) 
habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional n° 58, 
de 2009) 
b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) 
habitantes e de até 30.000 (trinta mil) habitantes; (Redação dada pela 
Emenda Constituição Constitucional no 58, de 2009) 
c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) 
habitantes e de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes; (Redação dada pela 
Emenda Constituição Constitucional n° 58, de 2009) 
d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta 
mil) habitantes e de até 80.000 (oitenta mil) habitantes; (Incluída pela 
Emenda Constituição Constitucional n° 58, de 2009) 
e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta 
mil) habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes; (Incluída 
pela Emenda Constituição Constitucional n° 58, de 2009) 

19 (dezenove) Vereadores, no Municípi05 de mais de 120.000 (cento e 
vinte mil) habitantes e de até 160.000 (cento sessenta mil) habitantes; 
(Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n° 58, de 2009) 
g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento e 
sessenta mil) habitantes e de até 300.000 (trezentos mil) habitantes; 
(Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n° 58, de 2009) 
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h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 300.000 
(trezentos mil) habitantes e de até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) 
habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n° 58, de 
2009) 
i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000  
(quatrocentos e cinquenta mil) habitantes e de até 600.000 
(seiscentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição  
Constitucional n° 58, de 2009) (grifo nosso)  
j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 600.000  
(seiscentos mil) habitantes e de até 750.000 (setecentos cinquenta  
mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição  
Constitucional n° 58, de 2009) (grifo nosso)  
k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 750.000 
(setecentos e cinquenta mil) habitantes e de até 900.000 (novecentos mil) 
habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n° 58, de 
2009) 
1) 31 (trinta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 900.000 
(novecentos mil) habitantes e de até 1.050.000 (um milhão e cinquenta 
mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n° 58, 
de 2009) 
m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.050.000 (um 
milhão e cinquenta mil) habitantes e de até 1.200.000 (um milhão e 
duzentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional n° 58, de 2009) 
n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.200.000 
(um milhão e duzentos mil) habitantes e de até 1.350.000 (um milhão e 
trezentos e cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional n° 58, de 2009) 
o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 1.350.000 (um milhão 
e trezentos e cinquenta mil) habitantes e de até 1.500.000 (um milhão e 
quinhentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional n° 58, de 2009) 
p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.500.000 
(um milhão e quinhentos mil) habitantes e de até 1.800.000 (um milhão e 
oitocentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional n° 58, de 2009) 
q) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.800.000 
(um milhão e oitocentos mil) habitantes e de até 2.400.000 (dois milhões e 
quatrocentos mil) habitantes; Incluída pela Emenda Constituição 

Constitucional n° 58, de 2009) 
r) 43 (quarenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 2.400.000 
(dois milhões e quatrocentos mil) habitantes e de até 3.000.000 (três 
milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional 
no  58, de 2009) 
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s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 3.000.000 
(três milhões) de habitantes e de até 4.000.000 (quatro milhões) de 
habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n° 58, de 
2009) 
t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 4.000.000 
(quatro milhões) de habitantes e de até 5.000.000 (cinco milhões) de 
habitantes; (incluída pela Emenda Constituição Constitucional n° 58, de 
2009) 
u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 5.000.000 
(cinco milhões) de habitantes e de até 6.000.000 (seis milhões) de 
habitantes; (incluída pela Emenda Constituição Constitucional n° 58, de 
2009) 
v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 6.000.000 
(seis milhões) de habitantes e de até 7.000.000 (sete milhões) de habitantes; 
(Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n° 58, de 2009) 
w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 7.000.000 
(sete milhões) de habitantes e de até 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; 
e (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n'58, de 2009) 
x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 8.000.000 
(oito milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional n° 58, de 2009) 

O último censo realizado na cidade de Sorocaba ocorreu no ano de 2010, há mais 
de 12 anos atrás, apontando um total de 586.625 pessoas, sendo certo que, no ano de 2021, 
a população estimada pelo IBGE para nossa cidade é de mais de 695 mil pessoas. Ou seja, 
desde o ano de 2010, quando realizado o último censo populacional, nosso município já 
detinha direito constitucional de elevar o número de parlamentares para 25, objetivando 
maior representatividade popular. Hoje, se formos seguir o que manda a Constituição, a 
cidade teria direito de deter 27 cadeiras de vereadores. 

Note-se que, o presente projeto traz a efetiva e a constitucionalmente desejada 
materialização do fomento a democracia representativa e o contato mais direto dos 
representantes com a população sorocabana. Soma-se a isso o fato de que, segundo 
declaração do ordenador de despesa, anexada a esta PELOM 010/2022, "o presente 
gasto referente à fixação de subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2025/2028, 
inclusive com o pagamento do 13° salário, dispõe de suficiente dotação e de firme e 
consistente suporte de caixa, conformando-se às orientações da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e da Lei do Plano Plurianual para 2027/2025, conforme estimativa de 
impacto orçamentário financeiro anexa, salientando que é do Poder Executivo a 
competência para executar o orçamento geral e administrar o caixa do Município". 

Diante disso, além de deter amparo direto na Constitucional Federal, o presente 
projeto traz atestado na documentação anexa que o orçamento municipal comporta o 
aumento previsto na presente PELOM. 



OREIRA 
reador 
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Assim, como previsão para a próxima composição de vereadores da legislatura 
subsequente deste parlamento, com amparo na Constituição Federal e Lei Orgânica de 
Sorocaba, esta Comissão NÃO SE OPÕE à sua tramitação. 

É o paecer. 

Sorocba, 21 de outubro de 2022. 

II 

•RISTIIpO ANUNCIAÇAO DOS 
PASSOS 
Ver-..».r 

RE ATOR 

JOAODONÍZETI SILVESTRE 
Vereador 
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PROJETO DE  RESOLUÇÃO  NO 	/2022 

(Dispõe sobre a fixação do subsídio de 
Vereadores para a iga  Legislatura 2025/2028, 
nos termos dos artigos 28, 29, 30 e 34, inciso III, 
da Lei Orgânica do Município e do artigo 29, 
inciso VI, alínea 'f', da Constituição Federal, e dá 
outras providências.) 

A Câmara Municipal de Sorocaba resolve: 

Art. 12  Fica fixado o subsídio mensal dos Vereadores da Câmara 

Municipal de Sorocaba para a 192 Legislatura, que se inicia em 2025, nos 

termos dos artigos 28, 29, 30 e 34, inciso III, da Lei Orgânica do Município 

e do artigo 29, inciso VI, alínea 'f', da Constituição Federal, nos seguintes 

valores: 

1) 	Vereador: R$18.000,00 (dezoito mil reais); 

II) 	Presidente: R$18.900,00  (dezoito mil e novecentos 

Art. 21  Aplica-se aos Vereadoçes a tesef&da -elo Supremo Tribunal 
Federal por ocasião d anáiíè do Tema n° 4 de Repercussão Geral, 
fazendo jus ao percebimento de 130  salário. 



Fábio Simo 
los 

armo Leite Cícero João da Silva 
30  Vice-Presidente 
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Art. 32  As despesas decorrentes da execução da presente Resolução 

correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento. 

Art. 42  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo seus efeitos a partir de 12  de janeiro de 2025. 

S.S., 19 de outubro de 2022. 

Ge.Tiio Gonçalves 
residente 

\\ \ \\ 

Luissqereha Filho 
10  Vice- Fredente 

Fausto Sal')dor Péres 
20  Vice-Presidente 

João 1 s .— Silvetré 	 Antonio' 	Silvar(o Jinior 
20  Secretário 	 0  S-cretário 
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JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Resolução visa fixar o subsídio dos 

Vereadores para próxima Legislatura (2025/2028), dando cumprimento ao 

determinado pelo artigo 29, inciso VI, alínea 'f' da Constituição Federal, que 

assim dispõe- 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, 

com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos 

membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 

princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do 

respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

(...) 

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas res. ectiva • Câmaras 

Municipais em cada legislatura para a subsequente, ob;erv'ado o qu 

dispõe esta Constituição, observados os critérios 	- idos na 

respectiva Lei Orgânica e os seguintes limite _1íifmos: (Redação • .da 

pela Emenda Constitucional n2  25, d 

(«.) 

f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio 

máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do 

subsídio dos Deputados Estaduais;" 
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Da leitura do dispositivo constitucional supratranscrito 

depreende-se que a fixação do subsídio para os Vereadores de Sorocaba pode 

equivaler a 75% (setenta e cinco por cento) do subsídio pago aos deputados 

estaduais, de modo que, considerando-se que a última fixação de subsídio 

para os deputados do Estado de São Paulo ocorreu através da Lei estadual n° 

16.090, de 8 de janeiro de 2016, no valor de 25.322,25 (vinte e cinco mil, 

trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), resolveu a Mesa 

Diretora apresentar esta proposição para que o subsídio dos Vereadores 

sorocabanos seja fixado em R$18.000,00 (dezoito mil reais) e do Presidente 

da Casa de Leis em R$18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), ou seja, 

ainda abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do subsídio dos 

deputados estaduais. 

Observe-se que tal valor se mostra razoável frente ao porte 

Município de Sorocaba e, ainda, ao valor pago aos Secretários Municipai 

cujo subsídio atualmente se encontra fixado em R$17.617,80  (dezessete 

mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta centavos), registrando-se, ainda, 

que o subsídio do Prefeito atualmente se encontra fixado em R$29.363,01 

(vinte e nove mil, trezentos e sessenta e três reais e um centavo). 

No mais, a presente Resolução visa dar cumprimento parcial 

(apenas quanto ao 132  salário) ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal 

por ocasião da análise do Tema 0 484 de Repercussão Geral: 

"1) Tribunais de Justiça podem exercer controle 

RE 650898 constitucional idade de leis municipais utilizando como parâme 

0484 

 
Constituição Federal, desde que se trate de normas d 

Acórdão obrigatória pelos Estados; e 2) O art. 39 • 40 da Co 
não é incom ativei com o 
terceiro salário."  (grifamos) 

oduço 0110212017  

ai 

Observe-SéJesse ponto, que já existe jurisprudência afirmando 

que referido pagamento sequer necessitaria de previsão legal especí 
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"APELAÇÃO. AGENTE POLÍTICA. VEREADORA DO MUNICÍPIO DE 

NOVA ALIANÇA. Reqime de subsídios. 131  salário 

e férias acrescidas 	do terço constitucional. 	Possibilidade.  

Natureza constitucional das verbas.  Matéria sedimentada no 

julgamento do Tema n. 484 de Repercussão Geral (RE n. 650. 898/RS). 

Desnecessidade de previsão leqal específica.  Interpretação 

sistemática das regras constitucionais. Precedentes. Sentença de 

improcedência reformada. Recurso provido." (TJSP, 51  Câmara de 

Direito Público, Apelação n°  1002156-84.2017.8.26.0474, relatada pela 

Desembargadora Heloísa Martins Mimessi, julgamento realizado em 21/02/2019) 

(grifamos) 

"Decisão 

(...) 

No caso, a parte reclamante aponta a indevida aplicação da tes 

definida no Tema 484 desta CORTE, pois o Colégio Recursal da 171  

Circunscrição Judiciária - Votuporanga/SP manteve a decisão do 

Juizado Especial Cível que condenou o Município 

reclamante, por entender que "o pagamento das férias não gozadas 

com o acréscimo do terço constitucional, assim como do 131  salário, é 

devido, pois não recebidos durante o mandato eletivo, 

independentemente da existência de previsão na lei orgânica". 

(...) 

No caso concreto, em que pese o esgotamento da jurisdição na 

instância a quo, a sentença de piso decidiu o caso d 

aludido precedente. Transcreve-se dos autos o tre 

bem esclarece a questão (doc. 8— fis. 2/3): 

"Embora o autor seja um agente político, dete 	mandato e 

é perfeitamente legítima a incidênc dosupr4'fãnscrito § 30, em 

virtude da possibilidade de s intCrpretação onjunta com o § 40  do 

mesmo dispositivo, e' cínformidade com oss ensinamentos de JOSÉ 

DOS SANTOS CARVALHO FILHO: 

julg que 

atento ao 

o, 
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Não custa lembrar que o próprio art. 39, § 41, da CF, não pode ser 

interpretado de forma literal, mas sim em conjugação com o § 31  do 

mesmo artigo, que manda aplicar aos servidores vários direitos 

concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada, entre eles o 

adicional de férias, o décimo terceiro salário, o acréscimo de horas 

extraordinárias, o adicional de trabalho noturno, etc. São direitos 

sociais que não podem ser postergados pela Administração. Por 

conseguinte, é induvidoso que algumas situações ensejarão 

acréscimo pecuniário à dita 'parcela única'. (Manual de Direito 

Administrativo 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 730. 

Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

Recurso Extraordinário 650.898, com repercussão geral reconhecida, 

firmou entendimento no sentido de que o pagamento de abono de 

férias e 130  salário não é incompatível com o artigo 39, parágrafo 41 , 

da Constituição da República, in verbis: 

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta 

inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime 

subsídio. Verba de representação, 130  salário e terço constitucional 

férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de 

constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro 

normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de 

reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de 

subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de 

natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do 

terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e 

if87 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08- 

servidores com periodicidade anual. 3. A "verba 

impugnada tem natureza remunera tória, indepe 

municipal atribuir-lhe nominalmente natureza 

presentação" 

ente de a 

izató 	Como 

consequência, não é compatível com o regim:'frÓnstiwçi9iaí de 

subsídio. 4. Recurso parcialmente provido. 
; • 
	e , elator(a): 

Mm. MARCO AURÉLIO, Relato 	cidão: Mm. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pl- -< julgado em//01/02/201 7, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO 

2017) (grifo nosso). 
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No mesmo sentido o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: 

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SECRETÁRIO DE 

FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TIETÊ. PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3. 

ADMISSIBILIDADE. AGENTE POLÍTICO. NORMA DO § 40  DO ART. 

39, DA CF, QUE DEVE SER INTERPRETADO EM HARMONIA COM 

A REGRA INSERTA NO § 30  DO MESMO DISPOSITIVO 

CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS RECONHECIDOS. 

INCISOS VIII E XVII, DO ARTIGO 7 0, DA CF. PRECEDENTES DESTA 

CORTE. APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. AÇÃO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJSP ApeI. 0005373-85.2011.8.26.0629. Rel. Des. 

Amorim Cantuária. JuIg. 26/03/2013). 

Desse modo, o pagamento das férias não gozadas com o acréscimo 

do terço constitucional, assim como do 131  salário, é devido, pois não 

recebidos durante o mandato eletivo, independentemente d 

existência de previsão na lei orgânica. 

Isto porque as férias (e o terço correspondente) e o 131  salário são 

direitos sociais fundamentais. A fruição inde pende da edição de lei. A 	' 

propósito, nos termos do art. 51, §111  da Constituição Federal, "as Ç\ 
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata" e nos termos do RE n° 650898/RS." 

Destarte, o juízo a quo, ao assentar que as férias (e o terço 

correspondente) e o 130  salário são direitos sociais fundamentais,  

que tem aplicação imediata e, por consequinte, independem da 

edição de lei, realizou uma interpretação • p paradiqma de--

repercussão qeral que, de modo alqu', pocjé ser co,; .erada 

teratolóqica. 

(...) 

Diante do exposto, com base no 

Supremo Tribunal Feder 

(STF, Reclama 	'32.792, relat da pelo Ministro Alexandre de 

Moraes, Decisão monocrática datada de 1 3/1 2/2018) (grifamos) 

IMENTO À RECLAMAÇÃO." 

nterno do 



An 
,nr ~rx,~ 
JoãbDoizeti-'i q, tr 

20 Secretário 
árÍos iIvano Júnior 

3'°Secret. rio 

S.S., 19 de outubro de 2022. 

Gonçalves 
s ide nte 

Fausto SaF*ador Feres 
21 Vice-Presidente 

Gervi 

1 

Cícero João da des do Carmo Leite Silva 	 Fábio Simo- 
3° Vice-Presidente ecretá 

FIO 	- t - aFil 
-P 151k '.,ente 

Luí San 
1' Vic 

oo 
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Pelo exposto, contamos com o apoio dos Nobres Colegas na 

aprovação deste Projeto. 

(19 
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DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA 

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro, nos termos 

do artigo 16, inciso II, da Lei Complementar n° 101/00, que o presente gasto 

referente à fixação de subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2025/2028, 

inclusive com pagamento de 130  salário, dispõe de suficiente dotação e de 

firme e consistente suporte de caixa, conformando-se às orientações da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e da Lei do Plano Plurianual para 2022/2025, 

conforme estimativa do impacto orçamentário financeiro anexa, salientando 

que é do Poder Executivo a competência para executar o orçamento geral e 

administrar o caixa do Município. 

GERjW DIO GONÇALVES 
Presidente 



PREMISSAS E METODOLOGIA DE CÁLCULO - CUSTO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO DE FIXAÇÃO SUBSÍDIO 2025/2028 - 20 VEREADORES 

Atual - R$ Projetado - R$ Aumento - AS 
Subsidio Presidente 13.705.08 18.900.00 5.194.92 

Subsídio Vereador 11.838.14 18.000,00 6.161.86 

ESTIMATIVA DO AUMENTO DE CUSTO ANUAL 

Exercido Subsidio Mensal - R$ Subsidio 1 3 - R$ Total Subsídios - AS Encargos - AS Total Anual - As 

Exercício 2025 1.467.243.12 360.900.00 1.828.143.12 493.598,64 2.321 .741 .76 

Exercício 2026 1.467.243.12 360.900.00 1.828.143.12 493.598.64 2.321.741,76 

Exercício 2027 1.467.243.12 360.900,00 1.828.143.12 493.598,64 2.321.741.76 

Sr. Gil Ramon Ferreira Porto 

Secretário de Administração 

Assunto - Solicitação de estudo preliminar de valores com a proposta de fixação dos Subsídios 

para a 192  Legislatura 2025/2028 para 20 (vinte) Vereadores, para atendimento ao artigo 16 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, nesta data. 

Segue abaixo as premissas e metodologia de cálculo do custo anual do projeto: 

Subsídio Vereadores: 

Estudo sobre limites legais deste Poder Legislativo: 

Valor do Subsídio do Deputado Estadual - R$ 25.322,25 (Certidão 33/2021 - Certidão 

Assembleia legislativa do estado de São Paulo - junho/2021); 

Maior Subsídio 75% do subsídio do Dep. Estadual CF/88 art. 29 - R$ 18.991,69 

Limite referente ao artigo 55, inciso 1, alínea A da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação a 

Receita Corrente Líquida (Limite 6%) nesta data: 

Período 29 Quadr/2022 19 Quadr/2022 39 Quadr/2021 

% Realizado 1,38 1,40 1,40 

% Recalculado 

a0s3expansão 1,46 1,48 1,48 

Diante dos percentuais acima mencionados, a previsão é de atendimento ao limite 

estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Atenciosamente. 

Sorocaba, 19 de outubro de 2022. 

Marcelo Frreira Maita 

Diretor de Divisão de Finanças 
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Jornal da Município 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE SoRockaA 
£Srsr)o 06 tÃo PAULO 

PORTARIA N.2 001/2022 

(Dispõe sobre a publicação dos valores dos subsídios e dos remunerações dos cargos e empregos 
públicos) 

GERVINO C1AuDI0 000081605, Presidente da CSMSRA MUNoapu1. DE S000CASA, 00 

uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no 6 60 do Art. 39 da Constituição Federal e 
conforme a Instrução n.0 02/2008, Capitulo II, Seção 1, Art. 69, XVI, do Tribunal de Contas do Estado 
de 530 Paulo, publica os valores dos subsídios e das remunerações dos cargos e empregos públicos 
em 31 de dezembro de 2021 
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Sorocaba. 03 de janeiro de 2022. 

0181090 CLÁUDIO GONÇALVES 

Presidente 

PORTARIA N.Q 002/2022 
(Dispõe sobre designação) 

GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES, Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso 
de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
Art. 12 Designar Andréa Cristiane Quevedo para exercer, em caráter de substituição e de acor- 
do com o disposto no Artigo 49 da Lei n2 3.800 de 02 de dezembro de 1991, o cargo de Chefe 
de Gabinete, enquanto perdurar o afastamento de Denise Antunes Ferreira Barbosa, a partir 
de 03/01/2022. 
Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Sorocaba, 03 de janeiro de 2022. 
GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Presidente 

PORTARIA N.2 003/2022 
(Dispõe sobre designação) 

GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES, Presidente em exercício da CÂMARA MUNICIPAL DE SORO- 
CABA, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
Art. 19  Designar Catia Cristina Mendes de Carvalho para exercer, em caráter de substituição e 
de acordo com o disposto no Artigo 49 da Lei n9  3.800 de 02 de dezembro de 1991, o cargo 
de Diretor de Divisão de Expediente, enquanto perdurar o afastamento de Pedro Américo de 
Arruda, a partir de 03/01/2022. 
Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Sorocaba, 03 de janeiro de 2022. 
GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Presidente 

PORTARIA N.2 004/2022 
(Dispõe sobre designação) 

GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES, Presidente em exercício da CÂMARA MUNICIPAL DE SORO- 
CABA, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
Art. lO Designar Laura Ribeiro Leite de Almeida para exercer, em caráter de substituição e de 
acordo corno disposto no Artigo 49 da Lei n2 3.800 de 02 de dezembro de 1991,0 cargo de Di- 
retora de Divisão de Assuntos Internos, enquanto perdurar o afastamento de Juliano Ventura 
de Oliveira, a partir de 03/01/2022. 
Art. 22  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Sorocaba, 03 de janeiro de 2022. 
GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Presidente 

A uivo assinado digitalmente. Para mais infsrmaçõ,es  cosu1té 



CM-SIFPM 	 MUNICIPIO DE SOROCABA 
	

CONAM 
/ 	 Poder Legislativo 

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

ORCAI4ENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso 5, alinea a) 	 Periodo de Referencia: SETEMBRO/2021 a AGOSTO/2022 

	
RI 1,00 

DESPESA COM PESSOAL. 
DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES) 

SETEMBRO/2021 	1 	OUTUBRO/2021 	NOVEMBRO/2021 	1 	DEZEMBRO/2021 	JANEIRO/2022 	1 FEVEREIRO/2022 	1 	MARCO/2022 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 3.295.477,83 3.375.791,10 3.969.771,22 5108.597,27 3.891.652,86 3.535.743,76 3.530.429,38 
Pessoal Ativo 3.187.494,30 3. 259. 915. 45 3.857.841.62 4.996.667,67 3. 7 82 .2 88. 23 3.429.733,23 3424.418,85 
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis 2.634.762,18 2.700.099,96 3.312.937,49 3.969.013,75 3.168.818,84 2.846.676,95 2.830.984,66 
Obrigacoes Patronais 552.732,12 559.815,49 544.904,13 1.027.653,92 613.469,39 583.056,28 593.434,19 
Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

Pessoal Inativo e Pensionistas 107.983,53 115.875,65 111.929,60 111.929.60 109.364,63 106.010.53 106.010,53 
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pensoes 107.983,53 115.875,65 111.929,60 111.929,60 109.364,63 106.010,53 106.010,53 
Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao 
ou de contratacao de forma indireta (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DESPESAS MAO COMPUTADAS (II) 	(paragrafo 1 do artigo 19 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.559,94 -43.559.94 -43.559,94 
Indenizacoeo por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Despesas de Exercicion Anteriores de periodo anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
Inativos e pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 -43-559,94 -43.559.94 -43.559,94 
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate 
as endemias (EC 120/2022) 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL 	(III) 	- 	(1-1I) 	 3.295477,83 	3.375.791,10 	3.969.771,22 	5.108.597,27 	3 935 . 212, 80 	3.579.303,70 	3.573.989,32 

DESPESA COM PESSOAL 
ABRIL/2022 	MAIO/2022 

DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES) 

TOTAL 
JUNHO/2022 	JULHO/2022 	AGOSTO/2022 	ULTIMOS 12 MESES 

1 	(a) 

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS 	(b) 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1) 4.851.580,86 3 770. 773, 84 3.861.207,69 4 	178. 37 9, 52 3.782.340,71 47.151.746,04 0,00 
Pessoal Ativo 4.745.570,33 3664.763,31 3.755.197,16 4.072.368,99 3. 676. 330. 18 45. 8 52 - 58 9, 32 0,00 
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis 3.952.536,39 3.035.567,07 3.113.285,20 3.415.279,73 3.036.921,32 38.016883.54 0,00 
Obrigacoes Patronais 793.033,94 629.196,24 641. 911. 96 657.089,26 639.408,86 7.835.705,78 0,00 
Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pessoal Inativo e Pensionistas 106.010,53 106. 010,53 106.010,53 106.010.53 106.010,53 1.299J56,72 0,00 
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PensoeS 106.010,53 106.010,53 106.010,53 106 010, 53 106.010,53 1. 2 99 - 156, 72 0,00 
Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceinizacao 
ou de 000tratacao de forma indireta (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DESPESAS MAO COMPUTADAS (IS) 	Iparagrafo 1 do artigo 19 da LRF) -47.942,07 -47.942,07 -47.942,07 -29.206,27 -47.942,07 -351.654,37 0,00 
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0,00 18.735,80 0,00 18.735,80 0,00 
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados -47.942.07 -47.942,07 -47.942,07 -47.942,07 -47.942,07 -370.390,17 0,00 
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate 
as endemias 	)EC 120/2022) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL 	(III) 	- 	(111) 	 4.899.522,93 	3.818.715,91 	3.909.149,76 	4.207.585,79 	3.830.282,78 	47.503.400,41 	 0,00 



CN-SIFPM 

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso 1, alínea a) 

MUNICIPIO DE SOROCABA 
Poder Legislativo 

RELATORIO DE GESTAO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
Período de Referencia: MAIO/2021 a ABRIL/2022 

CONAM 

R$ 1,00 

DESPESA COM PESSOAL 
DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS )ULTIMOS 12 MESES) 

MAIO/2021 	JUNHO/2021 	JULHO/2021 	AGOSTO/2021 	1 	SETEMBRO/2021 	1 	OUTUBRO/2021 	NOVEMBRO/2021 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1) 3.137.243,79 3.262.447,07 3.471.539,22 3.236.860,32 3.295.477,83 3.375.791,10 3.969.771,22 
Pessoal Ativo 3.025.314 19 3.150.517,47 3.359.609,62 3.124.930,72 3.187.494,30 3.259.915,45 3.857.841,62 
Vencimentos. Vantagens e Outras Despesas Variaveis 2.481.136,74 2.588.103.64 2.806.999,85 2.576.960,92 2.634.762,18 2.700.099,96 3.312.937,49 
Obrigacoes Patronais 544.177,45 562.413,83 552.609,77 547.969,80 552.732,12 559.815,49 544.904,13 
Beneficies Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pessoal Inativo e Pensionistas 111.929,60 111.929,60 111.929,60 111.929,60 107.983,53 115.875,65 111.929,60 
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pensoen 111.929,60 111.929,60 111.929,60 111.929,60 107.983,53 115.875,65 111.929 '60 
Outros Benefícios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao 
ou de contrataCao de forma indireta)paragrafo 1 do artigo 18 da 1SF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DESPESAS MAO COMPUTADAS (II) 	(paragrafo 1 do artigo 19 da 1.1(F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Decorrentes de Decisas Judicial de período anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL 	(III) 	- 	(1-LI) 	 3.137.243,79 	3.262.447,07 	3.471.539,22 	3.236.860,32 	3.295.477,83 	3.375.791,10 	3. 969. 771. 22 

DESPESA COM PESSOAL 
DEZEMBRO/2021 	JANEIRO/2022 

DESPESAS EXECUTADAS 

FEVEREIRO/2022 

- LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES) 

TOTAL 	1 	INSCRITAS EM 
MARCO/2022 	ABRIL/2022 	ULTIMOS 12 MESES IRFSTOS A PAGAR MAO 

(a) 	1 PROCESSADOS 	(b) 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1) 5.100.597,27 3.891.652,86 3.535.743,76 3.530.429,38 4.851.580,86 44.667.134,68 0.00 

Pessoal Ativo 4.996.667,67 3.782.288,23 3.429.733,23 3.424.418,85 4.745.570,33 43.344.301 '68 0.00 
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis 3.969.013,75 3.168.818,84 2.846.676,95 2.830.984,66 3.952.036,39 35.869.031,37 0,00 
Obrigacoes Patronais 1.027.653,92 613.468,39 583.056,28 593.434,19 793.033,94 7.475.270,31 0,00 
Benefícios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pessoal Inativo e Pensionistas 111.929 ,60 109.364 63 106.010,53 106.010,53 106.010,53 1.322.833,00 0,00 
Aposestadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
Pensøes 111.929,60 109.364,63 106.010,53 106.010,53 106.010,53 1.322.833,00 0,00 
Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercelrizacao 
ou de contratacas de forma indireta)paragrafo 1 do artigo 18 da 1.5?) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) 	(paragrafo 1 do artigo 19 da 1SF) 0,00 -43.559,94 -43.559,94 -43.559,94 -47.942.07 -178.621,89 0.00 
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 
Decorrentes de Decisao Judicial de período anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Despesas de Exercícios Anteriores de penedo anterior ao da apuracao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 -43.559,94 -43.559,94 -43.559,94 -47.942,07 -178.621,89 0,00 

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL 	)III) 	- 	(I-TI) 	 5.198.597,27 	3.935.212,80 	3.579.303,70 	3.573.989,32 	4.899.522,93 	44.845.756,57 	 0,00 



111 

	

1.4S1.451.15 	0.235.029,24 	1.120.415,10 	3.191.310.71 

	

0.120.110,11 	1.000.070.44 	1.213.041.00 	0.220.401,11 

OrOto. 0.0.01.210. P0.01d.0010U(D. 

OS00000S 210 C9000T115S (II) (p20022000 1 do ogtlqo 19 do LOFI 

0.0,50001.4 32 5.0(425 Jodigill do pIod, gotoolor .0 II 07000039 

000 - (0210 1 (1.27. 270. 50. 1000.01. *110.2*) 

-12021 1 20301100112221  1 0000000121 	1 1dlIL,221 	1 	02.1012021 	1 200000(2021 	1 	350000(2021 
1 	 1 	 1 	 1 

LIQUIDADOS 

1 	 1 TOTIL 1 121713010.0 
120000(2721 	1 OtT2,0I0U12021  1 UOTU000)2011 	1 10012110011011  1 00021910(2011 100.910000  15 02.355 1011701 1 00100 010 

1 	 1 	 1 	II) 	1 00001000000 (0) 

0000101 LIQUIDA 02.0 7251011. 	III)' 0-00) 0.202.015.02I 	3,295,477.031 	1.075.701.10l 	3.019.771.221 	5.111.007.271 	11.057.501.011 	 1.00 

1 2.091.25S.101,00( 5012191 000000ITE 1150000 - 970 (IV) 

1 l.I01.012.I11.1I 9000290 70050205 LIQUIDA 11027000 0051. 012.2011 0003.100000 DA 0010001 0001 011SOOL (VII) - (IV - 5 - VI) 

0850101 TOTAL CIII 7032003. - 0190 VIII) o 1—. -1 1 	21.037.101.2l1 	1.40 

LIMITE 802010 	III) 11101802 0. 00.111. *03.1*9 50 12 LI?) 1 172.171.009.701 	M. 

1 111.990.159.20 	5.40 L011TE 0005.0502 (001*10.901 III (110130 II 10000200181 10. do 105100 2010 OS?) 
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ASSEMBLEIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO PARLAMENTAR 

DIVISÃO DE Apoio À MESA DIRETORA 

CERTIDÃO 

DP n2  33/2021 

Para efeito de fixação dos subsídios dos Vereadores das Câmaras dos municípios do 

Estado de São Paulo, CERTIFICO que, em conformidade com o disposto no § 22  do artigo 

27 da Constituição Federal e com base na Lei Estadual n9  16.090, de 8 de janeiro de 2016, 

alterada pela Lei Estadual n2  17.306, de 21 de dezembro de 2020, os atuais Deputados 

Estaduais à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo perceberam, no mês de JUNHO 

DE 2021, remuneração de R$ 25.322,25 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e 

vinte e cinco centavos). O referido é verdade. SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Departamento Parlamentar - 

Divisão de Apoio à Mesa Diretora, em 12 de julho de 2021. Eu, Ronaldo Gobo, Assessor 

Técnico, a digitei; e eu, Felipe S. Gomes, Gestor de Divisão, a conferi, subscrevo e dou fé. 

VISTO: José Carlos Gardonyi Carvalheiro, Diretor Parlamentar. 

Assinado de forma 
digital por RONALDO 
0080:32455722841 
Dados: 2021.07.01 
1 7:35:00 -02'00- 

Assinado de forma digital 
por FELIPE DOS SANTOS 
'2OMES:09056330756 
Dados: 2021.07.01 
18:15:36 -03,00 

Assinado de forma 
digital por JOSE 
CARLOS 0ARDONYI 
CARVALHEIRO 
Dados: 202 1.07.05 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PR 25/2022 

Trata-se de projeto de resolução que 'Dispõe sobre a fixação 
do subsídio de Vereadores para a 19a Legislatura 2025/2028, nos termos dos artigos 28, 
29, 30 e 34, inciso III, da Lei Orgânica do Município e do artigo 29, inciso VI, alínea 'f', da 
Constituição Federal, e dá outras providências", de autoria da Mesa Diretora. 

A proposição está em consonância com nosso direito positivo, 
haja vista que constitui matéria da competência privativa das Câmaras Municipais, dispor 
sobre a fixação dos subsídios dos seus Vereadores, mediante Resolução, em cada 
legislatura para a subsequente, conforme estabelecido no Art. 29, inc. VI, da Constituição 
Federal, observando-se os limites constitucionais: 

"Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com 
o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros 
da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e 
os seguintes preceitos: 

(...) 

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras 
Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que 
dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na 
respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: 

(...) 

f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo 
dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos 
Deputados Estaduais;" 

Nota-se que os valores dispostos na presente proposição 
observaram o limite constitucional acima transcrito, ou seja, estão abaixo de 75% do valor 
do subsídio dos Deputados Federais. 

Por sua vez, a Lei Orgânica do Município dispõe sobre a 

matéria que: 

"Art. 28. Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e, dos 
Vereadores, serão fixados pela Câmara Municipal em cada legislatura para 
a subseqüente, observado o disposto na Constituição Federal. 

Art. 29. A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será 
fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 
remuneratôria. 

Parágrafo único. O subsídio dos Vereadores será fixado segundo os limites 
máximos estabelecidos na Constituição Federal. 
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Ademais, também não vislumbramos óbices legais para a 
instituição do 130  salário para os Vereadores, matéria essa já analisada pelo Supremo 
Tribunal Federal por ocasião do Tema n° 484 de Repercussão Geral: 

1) Tribunais do Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de 

RE 650898 
leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde 

Acórdão 
que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; e 2) O art. 39,  

41, da Constituição Federal não é incompatível com o paqamento de terço 
de férias e décimo terceiro salário"  (g. n) 

Aliás, sendo o 130  salário considerado um direito social 
fundamental e, portanto, de aplicação imediata, existe até jurisprudência' defendendo que 
o seu pagamento sequer dependeria de previsão legal, consoante as disposições do §10  
do art. 51  da Constituição Federal: 

Art. 50 () 

§ 11  As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. 

Pelo exposto, nada a opor sob o aspecto legal da 
proposição, ressaltando-se que a aprovação da matéria dependerá da maioria simples 
de votos, presente a maioria absoluta dos Vereadores à sessão que se realizar, nos 
termos do art. 162 do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

É o parecer. 

Sorocaba, 20 de outubro de 2022. 

fl' 
Robert 	San'  
Procura  e . e 

iga 
siativa 

1 (STF, Reclamação no 32.792, Rei. Mm. Alexandre de Moraes, 13/1 2/201 8) 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO [)E SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: o Projeto de Resolução n° 25/2022 de autoria da Mesa da Câmara, que 
"Dispõe sobre a fixação do subsídio de Vereadores para a 191  Legislatura 2025/2028, 
nos termos dos artigos 28, 29, 30 e 34, inciso III, da Lei Orgânica do Município e do 
artigo 29, inciso VI, alínea 'f', da Constituição Federal, e dá outras providências". 

Conforme o Art. 51 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Sorocaba, indico para Relator deste Projeto o Nobre Vereador 
Cristiano Anunciação dos Passos, que deverá observar o § 1° devendo emitir 
seu parecer conforme os § § 20  e 30  do mesmo artigo. 

S/C., 20 ce(outubro de 2022. 

LUIS SAÍTYS PREIRA FILHO 
Presidenteia Comissão 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
RELATOR: Cristiano Anunciação dos Passos 
PR 25/2022 

Trata-se de Projeto de Resolução n° 25/2022, de autoria da Mesa da 
Câmara, que "Dispõe sobre a fixação do subsídio de Vereadores para a 191 
Legislatura 2025/2028, nos termos dos artigos 28, 29, 30 e 34, inciso III, da Lei 
Orgânica do Município e do artigo 29, inciso VI, alínea 'f', da Constituição Federal, e 
dá outras providências". 

De início, a proposição foi encaminhada ao Jurídico que, em exame 
da matéria quanto aos aspectos legais e constitucionais, exarou parecer favorável 
ao projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta 
Comissão de Justiça para ser apreciada. 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que ela pretende 
fixar o subsídio dos Vereadores para a legislatura subsequente (2025-2028), tal 
iniciativa está em conformidade com nosso direito positivo (art. 29, VI, "f" da CF e 28 
e 29 da LOMS). 

Ademais, quanto a instituição do 130  salário para os vereadores, 
também não encontramos impedimentos legais, haja vista que está em consonância 
com a tese do Supremo Tribunal Federal no Tema n° 484 de Repercussão Geral.' 

Ex positis, nada a opor  sob o aspecto legal do presente PR, 
ressaltando-se que a sua aprovação dependerá do voto favorável da maioria 
simples  dos membros desta Casa (art. 162 do RIC). 

S/C., 20 de outubrp de 2022. 

LU15STOÍPEREIRA FILÃO 
/ Presidente 

CRST1ANO ANUNCIAÇAO DOS PASSOS 
Re1ator 

JOÃOLDONIZETI SILVESTRE 
Membro 

1 (STF, Reclamação n° 32.792, Rei. Mm. Alexandre de Moraes, 13/12/2018) 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E PARCERIAS 

RELATOR: CRISTIANO ANUNCIAÇÃO DOS PASSOS 
SOBRE: Projeto de Resolução n° 25/2022 

De autoria da Mesa da Câmara, o projeto de resolução n° 25/2022, dispõe sobre a 
fixação dos subsídios dos Vereadores para a 190  a Legislatura 2025/2028, nos termos dos 
artigos 28, 29, 30 e 34, inciso III, da Lei Orgânica do Município e do artigo 29, inciso VI, 
alínea "f", da Constituição Federal, e dá outras providências. 

À Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias desta Casa de Leis 
compete, nos termos do inciso III, do Art. 43 do RI, exarar parecer nas proposições que 
criem ou aumentem despesas, nas de cunho orçamentário e em qualquer proposição que, 
mesmo que remotamente, de forma direta ou indireta, altere as finanças do Município: 

Art. 43 - A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias compete dar 
parecer: 

1- sobre as proposições que criem ou aumentem despesas; 
II- sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária; 
III - sobre proposições referentes à matéria tributária, abertura de créditos, 
empréstimos públicos e outras que imediata ou remotamente, direta ou indiretamente, 
alterem as finanças do Município, acarretem responsabilidades para o erário municipal 
ou interessem ao crédito público. 
IV - examinar as demonstrações de contas mensais da Mesa, para colheita de elementos 
que julgue necessários para eventuais informações ao Plenário; (...) 

Há que se considerar, inicialmente, que a revisão geral anual é direito 
constitucional, a ser concedido sempre na mesma data e sem distinção de índices aos 
servidores públicos, nos termos previsto na Carta Magna. 

O que a Constituição Federal e também a Estadual vedam, é a vinculação de 
qualquer espécie remuneratória, não a revisão anual de subsídios, expressamente 
prevista e autorizada pelo inciso X do mesmo artigo 37 da Carta Magna. 

Não se pode olvidar que o § 4° do artigo 39 da Carta da República assegura ao 
membro de Poder e ao detentor de mandato eletivo a remuneração mediante subsídio, 
"obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, X e W. 

A interpretação sistemática da Constituição Federal, portanto, respeitado 
entendimento em contrário, longe de afastar a aplicação do artigo 37, X, da Constituição 
Federal aos subsídios dos agentes políticos, como o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e 
Secretários Municipais e os Vereadores, implica, por força dessa regra, por expressa, a 
incidência do preceito. 



W. (' CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

A finalidade da norma assecuratória da revisão anual, que não tem por objetivo 
aumentar a outro patamar o valor do subsídio, senão reajustá-lo (revisá-lo) somente para 
conservar o seu poder aquisitivo, corroído pelo processo inflacionário. Embora a 
Constituição não se valha do instituto da correção monetária, nem o refira, a revisão 
anual outra coisa não faz senão restabelecer o valor do vencimento do servidor ou o 
subsídio do membro de poder ou do titular de mandato eletivo, reduzido pelo flagelo da 
inflação. 

Não discrepa o ensinamento de JOSÉ AFONSO DA SILVA ("Comentário 
Contextual à Constituição", Malheiros Editores, 9a edição/2014, p. 346) que, comentando 
o art. 37, inciso X, da CF, procede à distinção entre os institutos da fixação e da revisão, 
seus conceitos e objetivos: 

"5.2.Fixação e revisão. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que 
trata o art. 39, § 40, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, de 
iniciativa. (..) "Lei Especifica" é a que exclusivamente tem por finalidade afixação, 
alteração ou revisão daquelas espécies remuneratórias. O texto assegura a revisão 
geral anual da remuneração e subsídio na mesma data e sem distinção de índice. 
Dita revisão é obrigatória todo ano. Portanto, é direito dos servidores. Sua função 
não é a de conceder reajuste remuneratório, mas a de garantir a estabilidade do seu 
valor em face da instabilidade da moeda. A alteração, pois, do valor da remuneração 
é apenas consequência da correção do valor monetário. Com  isso se dá natureza de 
dívida de valor ao quantum remuneratório a ser pago. Apesar dessa natureza da 
revisão, que poderia levar à ideia de que o ajuste monetário tanto poderia ser para 
cima como para baixo, em função da desvalorização ou da valorização da moeda, em 
verdade outra norma constitucional impede o ajuste monetário com diminuição do 
quantum da remuneração (e aqui não se trata mais de valor, mas de quantidade), 
porque assegura a irredutibilidade de subsídio e vencimentos (inciso XV, infra) ". 

Assinala LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ (cf. "Comentários à Constituição do 
Brasil", coordenação de JJ. GOMES CANOTILHO, GILMAR FERREIRA MENDES, INGO 
WOLFGANG SARLET e LEONIO LUIZ STRECK (coordenação científica) e LÉO 
FERREIRA LEONCY (coordenação executiva), Editora Saraiva, 2013, pp. 857/859), 
comentando o artigo 37, X, da Constituição Federal, que: 

"O segundo comando do dispositivo trata da revisão geral anual das 
remunerações (e subsídios) sempre na mesma data e sem distinção de 
índices: o constituinte reformador instituiu regra para assegurar o direito à 
revisão, que atinge cada ente federativo, garantindo aos agentes públicos, a 
cada período de um ano (contado a partir da promulgação da Emenda 
Constitucional n. 19/98), reposição das perdas inflacionárias respectivas, 
mediante percentual único. (..) "A revisão deve abarcar tanto as 
remunerações quanto os subsídios, e não é vedado deduzir dos valores 
inflacionários apurados, a concessão de aumentos diferenciados (albergados 
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pela primeira parte do dispositivo art. 37, X, CR) verzflcável no mesmo 
período, porquanto "sem embargo da divergência conceitual entre as duas 
espécies de acréscimo salarial, inexiste óbice de ordem constitucional para 
que a lei ordinária disponha, com antecedência, que os reajustes 
individualizados no exercício anterior sejam deduzidos da próxima correção 
ordinária". (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2.726, Rei. Mm. 
Maurício Corrêa, DJ 29.08.03). 

É bem de ver, por conseguinte, a clara distinção entre os institutos da fixação e da 
revisão, aquele, no caso dos Vereadores, subordinado à regra da anterioridade da 
legislatura. Mas esses agentes políticos, tanto quanto todos os membros de poder e os 
detentores de cargo eletivo nas demais esferas de poder da federação, seguindo a regra 
geral alusiva aos servidores públicos, fazem jus à revisão anual. 

Por outro lado, negar a revisão só porque sujeita a vereança à regra da 
anterioridade da legislatura importa o inverso do que essa regra objetiva assegurar, ou 
seja, impõe a desvalorização paulatina e inexorável da remuneração, desrespeitando 
mesmo a previsão constitucional de prévia fixação do subsídio, que deve valer por toda a 
legislatura. Significa dizer que, negada a revisão, o subsídio que a própria Câmara 
Municipal estabeleceu para a legislatura seguinte já não será mais o mesmo, posto 
depreciado no curso dos quatro anos que se seguirão. Não é esse o espírito e o objetivo da 
Constituição Federal ao assegurar a revisão. 

Aliás, ainda quanto à regra da legislatura, a mesma consideração do sistema 
constitucional impõe não se olvide que, vedada ao vereador (como ao membro de poder 
e ao titular do mandato eletivo) a revisão anual para simplesmente repor perda 
inflacionária, resultaria odiosa distinção entre a situação jurídica em que se encontra 
como membro do Poder Legislativo, e a situação jurídica do Prefeito, Vice-Prefeito e 
secretários municipais, cujos subsídios, fixados pela mesma Câmara Municipal, em 
princípio não estariam sujeitos à regra da anterioridade, posto assim não estabelecido no 
inciso V do artigo 29 da Constituição Federal. Isso, sem contar que esses agentes, todos 
insertos no conjunto dos servidores públicos lato sensu, seriam distinguidos das demais 
categorias funcionais, fadados a ter seus subsídios congelados pelo período da 
legislatura. Não é esse o espírito da Constituição, nem foi a intenção do legislador 
constitucional, evidentemente. Nesse caso, então, estar-se-ia diante de manifesto 
descumprimento do princípio de isonomia entre os integrantes desses poderes 
municipais. 

Por essa razão é que não há absolutamente violação do artigo 111 da Carta 
Estadual (disposição que repete o caput do artigo 37 da Carta Magna), porque a revisão 
anual de subsídios não atenta contra qualquer dos princípios aí elencados, salvo, 
evidentemente, se o ato que a procede adotar índice distinto do utilizado para a revisão 
dos vencimentos dos servidores, ou se, pior, aumentar (e não simplesmente rever para 
atualizar) o seu valor para além da mera reposição da perda inflacionária do período 
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antecedente, de forma não razoável ou desproporcional, e com ofensa aos princípios 
elencados nos artigos 37, caput, da Constituição Federal, e 111 da Constituição Estadual. 

Previsto em norma especialmente editada a fixação dos subsídios dos Vereadores 
de uma legislatura para os da subsequente, segundo se vem entendendo, descabe falar 
em revisão anual. O subsídio assim é um só para toda a legislatura, sem possibilidade de 
revisão anual, estando o presente projeto em absoluta consonância com o direito pátrio. 

É nessa linha de raciocínio o decidido nas ADI 203172296.2015.8.26.0000, relatada 
pelo Desembargador JOÃO NEGRINI FILHO (j. 26.08.2015), e apoiada em v. acórdão do 
C. Supremo Tribunal Federal, e também, sustentada no mesmo v. aresto, o decidido na 
ADI no 2220433-22.2014.8.26.0000, relatada pelo Desembargador FRANCISCO CASCONI 
(j. 10/06/2015). Com isso, evidenciamos que a presente fixação de subsídios encontra 
guarida também na jurisprudência. 

Assim, procedendo à análise do projeto de resolução de autoria da Mesa, 
constatamos que ele fixa o subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara 
Municipal, respectivamente, em R$ 18.000,00 e RS 18.900,00, para a próxima Legislatura. 
Ademais, cita-se a Tese 484 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 

Nos termos do artigo 29 inciso VI alínea "f", da Constituição Federal, o subsídio 
dos vereadores é fixado pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente, 
devendo ser observado o teto máximo de 75% do subsídio dos deputados estaduais nos 
Municípios com mais de 500 mil habitantes. 

Os valores fixados no projeto de resolução, ora examinado, encontram-se abaixo 
do percentual permitido em relação ao subsídio mensal dos deputados do Estado de São 
Paulo (atualmente R$ 25.322,25), estando, portanto, economicamente adequados ao texto 
constitucional. Note-se que, os secretários do Poder Executivo, atualmente, recebem o 
valor de R$ 17.617,80, e o Prefeito de Sorocaba, percebe o valor de R$ 29.363,01. Ambos, 
hoje, muito superiores ao subsídio dos parlamentares, integrantes de um dos mais 
importantes Poder da República, o Legislativo. 

Referidos valores, ainda, consoante mencionado na própria justificativa do projeto, 
possuem guarida orçamentária. Neste ponto, esta Comissão cita a declaração do 
ordenador de despesa do Poder Legislativo, que assim afirma: "o presente gasto referente 
à fixação de subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2025/2028, inclusive com o 
pagamento do 13° salário, dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente suporte de 
caixa, conformando-se às orientações da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei do 
Plano Plurianual para 2099/2025, conforme estimativa de impacto orçamentário 
financeiro anexa, salientando que é do Poder Executivo a competência para executar o 
orçamento geral e administrar o caixa do Município". 



?'  CÂtiu MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Assim, com a observância do julgado pelo Supremo Tribunal Federal e amparo na 
Lei Orgânica de Sorocaba, esta Comissão NÃO SE OPÕE à sua tramitação. 

Soroc ba, 21 de outubro de 2022. 

OiiïiIAÇÃO DOS 
PASSOS 
V- -ador 

NI ETI SILVESTRE 
Ver- .dor 

ÍTA4 OREIRA 
Vereador 




















